
 

 

Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) 

Þriðja forprófun á málþroskaprófi fyrir börn á aldrinum              
fjögurra til sex ára (Málskilningshluti) 

Hafdís Erla Valdimarsdóttir  

Ritgerð til meistaragráðu 
Háskóli Íslands 

Læknadeild 
Námsbraut í talmeinafræði 

Heilbrigðisvísindasvið 
 
 
  



  

 

 

Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) 
Þriðja forprófun á málþroskaprófi fyrir börn á aldrinum 4-6 ára  

(Málskilningshluti)  

Hafdís Erla Valdimarsdóttir  

Ritgerð til meistaragráðu í talmeinafræði 

Umsjónarkennari og leiðbeinandi: Jóhanna Thelma Einarsdóttir  

Meistaranámsnefnd: Freyja Birgisdóttir og Sigurgrímur Skúlason 

 

Læknadeild 

Námsbraut í talmeinafræði 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2018 



  

 

  



  

 

 

Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) 
Third pretesting of an Icelandic language assessment test for children 

ages four to six (Receptive language part)  

Hafdís Erla Valdimarsdóttir 

Thesis for the degree of Master of Science 

Supervisor: Jóhanna Thelma Einarsdóttir  

Masters committee: Freyja Birgisdóttir og Sigurgrímur Skúlason  

 

 

Faculty of Medicine 

Department of Speech and Language Pathology  

School of Health Sciences 

June 2018  



  

 

 

Ritgerð þessi er til meistaragráðu í talmeinafræði og er óheimilt að afrita ritgerðina 

á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Hafdís Erla Valdimarsdóttir 2018 

Prentun: Háskólaprent  

Reykjavík, Ísland 2018   



  

3 

Ágrip 

Inngangur: Skortur er á áreiðanlegum íslenskum málþroskaprófum við mat á alhliða málþroska barna á 

aldrinum fjögurra til sex ára. Flest málþroskapróf sem notuð eru í dag eru erlend og hafa verið þýdd eða 

staðfærð. Aðeins örfá próf hafa verið stöðluð að íslensku þýði. Íslenskt málþroskapróf sem byggir á 

máltöku íslenskra barna og ber heitið Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) hefur undanfarin ár verið í 

þróun. Tvær forprófanir á prófinu hafa verið framkvæmdar og er þessi rannsókn liður í áframhaldandi 

þróun.   

Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að halda áfram með þróun á MELB og gera þriðju forprófun 

á prófinu. Skoðað var hvort prófatriði í þeim þáttum sem falla undir málskilningshluta prófsins henta til 

að meta málþroska barna á aldrinum fjögurra til sex ára.  

Efni og aðferðir: Mælitækið var forprófað á 136 íslenskum leikskólabörnum á aldrinum 4;0-5;11 ára 

(ár;mánuður). Þátttökuskilyrði voru að börnin væru; eintyngd á íslensku, með eðlilega heyrn og án 

greindra þroskafrávika. Börnunum var skipt í þrjá hópa. Reiknuð voru út meðaltöl og staðalfrávik 

prófþátta, meðaltöl prófatriða innan hvers prófþáttar auk þess sem munur á meðaltölum eftir aldursbilum 

var reiknaður. Einhliða dreifigreining (e. one way ANOVA) var gerð til að gera meðaltalssamanburð á 

milli aldursbila (p < 0,001). Notast var við t-próf til að sjá hvort munur væri á heildarmeðaltölum eftir kyni. 

Þyngdardreifing atriða var skoðuð innan hvers prófþáttar hjá hverju aldursbili fyrir sig. Innri áreiðanleiki 

var metinn með Kuder-Richardson (KR-20) fyrir heildarútkomu og prófþætti (> 0,70) og fylgni prófatriða 

við heildartölu hvers prófþáttar (> 0,30). Jafnframt var fylgni milli prófþátta reiknuð. 

Niðurstöður: Geta barna jókst með auknum aldri í öllum prófþáttum. Marktækur munur reyndist vera 

á meðaltölum barna á yngri, mið og elsta aldursbili í öllum prófþáttum (p < 0,001). Ekki reyndist 

marktækur munur milli kynja í neinum tilfellum (p < 0,05). Innri áreiðanleiki var viðunandi fyrir 

heildarútkomu (rtt = 0,91) og prófþættina: Skilningur: Orð (rtt = 0,70), Skilningur: Hugtök (rtt = 0,70) og 

Skilningur: Hljóðkerfisvitund (rtt = 0,88). Áreiðanleikinn fyrir Skilningur: Setningar var óviðunandi (rtt = 

0,68). Fylgni atriða við heildartölu var á bilinu -0,09 til 0,63. Marktæk fylgni reyndist vera á milli prófþátta 

þar sem allir fylgnistuðlar mældust yfir 0,50 (p < 0,001). 

Ályktanir: Áreiðanleikinn fyrir málskilning í heild er viðunandi fyrir túlkun á niðurstöðum greiningar 

með áreiðanlegum hætti og við ákvörðun á viðeigandi íhlutun. Nokkur atriði stóðust ekki próffræðilegar 

kröfur (t.d. varðandi þyngd og áreiðanleika) og henta því ekki til að meta málþroska barna á aldrinum 

fjögurra til sex ára. Næsta skref í þróun prófsins er að skoða hvernig próffræðilegir eiginleikar 

prófþáttanna koma út þegar búið er að fella brott óviðunandi atriði úr þessari forprófun. Að því loknu er 

unnt að framkvæma réttmætisathuganir og staðla prófið á landsvísu. 
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Abstract 

Background: An Icelandic language developmental assessment test for preschool children is lacking. 

Most tests are foreign and have been translated or adapted. Few tests are standardized to the local 

population. A new Icelandic test, Málfærni eldri leikskólabarna (MELB), has been in development in the 

last few years. Two pilot studies have previously been conducted. 

Goals: The aim was to evaluate whether the receptive language components of the test are suitable 

for evaluating language development in older preschool children. 

Material and methods: 19 preschools participated in this study. Children at the age of four to six that 

were monolingual, had normal hearing and no developmental disorders were selected. Participants 

were divided into three age groups. One-way ANOVA vas used to compare the difference between the 

age groups. Internal reliability was evaluated by Kuder-Richardson (KR-20) for overall outcomes and 

test components (> 0,70) and correlation of test items with the total scores of each test component (> 

0,30). 

Results: 136 children were selected. Age range: 4;00 – 5;11 years (year; month). Children’s test 

ability increased with increasing age in all of the four test components (p < 0,001). No significant 

difference was found between genders (p > 0,01). Internal reliability was satisfactory for: overall outcome 

(rtt = 0,91), word understanding (rtt = 0,70), concepts understanding (rtt = 0,70) and phonological 

awareness (rtt = 0,88). The reliability for sentences understanding was not acceptable (rtt = 0,68). The 

correlation of items with the total score was in the range of -0,09 to 0,63. Significant correlation was 

found between the test components, all being greater than 0,50 (p < 0,001). 

Conclusions: The reliability for receptive language as a whole is satisfactory to accurately interpret 

diagnosis results and organize an appropriate intervention. The next step in the development of the test 

is to evaluate how the psychometric properties of the test components are when items that 

unsatisfactory in this pilot study have been deleted. After that, hopefully validity study and 

standardization can be carried out. 
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1 Inngangur 
Eitt mikilvægasta verkfæri mannsins til að tjá sig og eiga í samskiptum við aðra er tungumálið. Þrátt fyrir 

að tungumálið sé afar flókið og innihaldi fjölmargar reglur ná flestöll börn tökum á móðurmáli sínu nánast 

hjálparlaust og á undraskömmum tíma. Þau ganga flest, án vandkvæða, í gegnum sömu stig 

málþroskans en þó lenda sum þeirra í vanda og þurfa á sérhæfðri aðstoð að halda (Fromkin, Rodman 

og Hyams, 2014).  

Þegar grunur leikur á að börn séu með slakari málþroska samanborið við jafnaldra sína eru gjarnan 

lögð fyrir þau stöðluð málþroskapróf til að kortleggja hvar vandi þeirra liggur og í kjölfarið skipulögð 

viðeigandi íhlutun. Með stöðluðum málþroskaprófum er frammistaða barnsins í málþáttum tungumálsins 

borin saman við meðalgetu jafnaldra þess. Áreiðanleg og réttmæt málþroskapróf greina á milli barna 

með og án frávika. Mikilvægt er að finna börn sem sýna frávik í málþroska snemma því forsenda góðrar 

námsfærni í skóla er góður málþroski (Paul og Norbury, 2012). 

Mikil vöntun er á áreiðanlegum íslenskum málþroskaprófum sem talmeinafræðingar geta notað til að 

meta alhliða málþroska barna. Flest málþroskapróf sem notuð eru í dag eru erlend próf sem hafa verið 

þýdd eða staðfærð en aðeins örfá þeirra hafa verið stöðluð að íslensku þýði. Sum þeirra hafa einungis 

verið þýdd sem þýðir að stuðst er við erlend aldursviðmið. Þegar matstæki eru eingöngu þýdd og 

staðfærð geta komið upp margvíslegar skekkjur. Slíkar skekkjur geta til dæmis tengst hugsmíðum, 

atriðum á prófi og aðferð við fyrirlögn. Jafnframt er aukin hætta á van- eða ofmati á málgetu barna þegar 

stuðst er við erlend viðmið. Skekkjur sem tengjast hugsmíðum koma til þegar hugsmíðar eru ekki 

jafngildar milli menningarsvæða. Skilgreining þeirra skekkist vegna þess að hugsmíðar hafa ekki sömu 

merkingu og í heimalandi matstækis. Þegar mikill munur er á milli menningarsvæða er meiri hætta á að 

þessar skekkjur komi upp (Einar Guðmundsson, 2005-2006; van de Vijver og Leung, 1997). Tungumálið 

er menningarbundin hugsmíð og máltaka íslenskra barna er frábrugðin máltöku til dæmis enskumælandi 

barna meðal annars að því leyti til að málfræðin og orðin sem íslensk börn þekkja eru ekki endilega þau 

sömu og þau sem hafa ensku að móðurmáli (Thordardottir, 2008; Thordardottir og Weismer, 1998). Því 

er um ólíkar hugsmíðar og atriði að ræða og líklegt að þurfi að prófa önnur atriði og orð til að fá sem 

skýrustu mynd af málþroskafrávikum íslenskra barna. Vegna þessa er mikilvægt að við athugun á 

málþroska barna sé notað próf sem hefur verið þróað og staðlað á móðurmáli þeirra.   

Til að bregðast við skorti á íslensku málþroskaprófi hafa tvö próf verið í þróun: Málfærni ungra barna 

(MUB) og Málfærni eldri leikskólabarna (MELB). Þeim er ætlað að finna þau börn sem sýna frávik frá 

meðalgetu jafnaldra sinna og þurfa á aðstoð að halda. Heyrnar- og talmeinastöð Íslands ásamt 

Námsmatsstofnun og Háskóla Íslands hafa staðið að þróun MUB í nokkur ár en eingöngu Háskóli 

Íslands hefur komið að þróun MELB. Þróun MUB, sem er ætlað að meta málþroska barna á aldrinum 

2;0 til 3;11 ára, er langt á veg komin en þróun og stöðlun MELB, sem er ætlað að meta málþroska barna 

á aldrinum 4;0 til 5;11 ára, er styttra á veg komin (Þóra Másdóttir, 2016a, 2016b). MELB er ætlað að 

meta tíu þætti sem falla undir máltjáningu og málskilning sem hver um sig reynir á ólíka þætti 

málþroskans. Prófþættirnir heita Skilningur: Orð, Skilningur: Hugtök, Tjáning: Orð, Tjáning: Botnun 

setninga 1, Tjáning: Botnun setninga 2, Tjáning: Endurtekning setninga, Skilningur: Setningar, Tjáning: 

Endurtekning orðleysa, Skilningur: Hljóðkerfisvitund og Tjáning: Fjölatkvæða orð. 
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Nú þegar hafa verið gerðar tvær forprófanir á MELB og er þessi rannsókn þriðja forprófunin. 

Tilgangurinn með forprófunum er að skoða hvernig orð og myndir henta þeim aldri sem prófinu er ætlað, 

bæði hvað varðar útlit mynda og þyngdarstig atriða. Einnig er skoðaður innri áreiðanleiki og fylgni milli 

atriða. Helstu niðurstöður fyrri forprófanna voru þær að prófþættir greindu ekki nægilega vel á milli 

aldursbila (Auður Hallsdóttir, 2014; Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018; Margrét Samúelsdóttir, 2014; 

Sólveig Arnardóttir, 2014). Málþroski barna fer stigvaxandi með aldri og því verða prófatriði að greina 

nægilega vel á milli aldurs svo hægt sé að meta hvort barn víki frá í málþroska miðað við meðalgetu 

jafnaldra. Í fyrstu og annarri forprófun voru heldur fámenn úrtök. Í þessari rannsókn var leitast við að 

safna gögnum um málþroska barna á aldrinum fjögurra til sex ára með stærra úrtaki.  

Tilgangur þessarar rannsóknar var að gera þriðju forprófun á MELB á börnum á aldrinum fjögurra til 

sex ára. Forprófunin náði til allra tíu þátta prófsins en úrvinnslan náði aðeins til fjögurra þátta sem falla 

undir málskilningshluta prófsins: Skilningur: Orð, Skilningur: Hugtök, Skilningur: Setningar og Skilningur: 

Hljóðkerfisvitund. Elva Bergþóra Brjánsdóttir, nemi í talmeinafræði, sá um að vinna úr þáttum sem falla 

undir máltjáningarhluta prófsins.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að meta hvort prófatriði á málskilningshluta MELB henta til að 

meta málþroska íslenskra barna á aldrinum fjögurra til sex ára. Helsta rannsóknarspurningin er: Henta 

prófatriði á málskilningshluta MELB sem verða forprófuð fyrir íslenskumælandi börn á aldrinum fjögurra 

til sex ára?  

Rannsóknin er mikilvægur liður í hönnun nýs málþroskaprófs sem síðar verður staðlað á landsvísu 

og notað í klínískri vinnu. Niðurstöður verða nýttar til að ákveða hvaða prófatriði teljast nógu góð til 

notkunar fyrir lokaútgáfu prófsins og til að sjá hvernig þau raðast eftir þyngdarstigi og aldri. Ekkert próf 

hefur verið samið frá grunni fyrir þennan aldurshóp hérlendis og er rannsóknin mikilvægur liður í að 

bæta úr þeirri þörf.  

Í fræðilegum bakgrunni þessarar rannsóknar verður byrjað á því að fjalla um dæmigerða máltöku 

barna. Síðan verður fjallað um málskilning og farið yfir rannsóknir á máli íslenskra barna. Þá verður 

fjallað um breytileika í máltöku barna, málþroskaröskun, snemmtæka íhlutun, málþroskapróf, 

próffræðilega eiginleika, áreiðanleika, réttmæti og helstu málþroskapróf í notkun á Íslandi. Að lokum 

verður greint frá MELB og fyrri forprófunum á því. Eftir umfjöllun um fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar verða gerð skil á markmiðum og ávinningi rannsóknarinnar. Greint verður frá aðferðum, 

þátttakendum, mælitæki, framkvæmd og tölfræðilegri úrvinnslu. Að lokum verða settar fram niðurstöður 

og umræður um þær. Verkefninu lýkur með kafla um ályktanir höfundar.   
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Dæmigerð máltaka 
Það er fyrst og fremst tungumálið sem greinir mennina frá öðrum dýrum. Varla líður sá dagur að maður 

sem er fær um að tala noti ekki tungumálið. Tungumálið er helsta tæki okkar til boðskipta og jafnframt 

verkfæri eigin hugsunar. Menn nota tungumálið meðal annars til að tjá þarfir sínar, hugsanir, skoðanir, 

tilfinningar og ekki síður til að skilja tjáningu annarra (Fromkin o.fl., 2014). 

Tungumálinu er gjarnan skipt upp í þrjá megin þætti: form, innihald og notkun. Form tungumálsins 

samanstendur af: setningafræði (e. syntax), orðhlutafræði (e. morphology) og hljóðkerfisfræði (e. 

phonology). Innihald samanstendur af merkingarfræði (e. semantics) sem á við um merkingu orða og 

setninga. Notkun samanstendur af málnotkun (e. pragmatic) sem á við um það hvernig málið er notað 

við mismunandi aðstæður. Þessir fimm málþættir mynda grunninn að málkerfi hvers tungumáls, sem 

eru tvö talsins, málskilningur og máltjáning (Paul og Norbury, 2012). Málkerfi vísa til þess hvernig við 

skiljum og notum tungumálið. Málskilningur felur í sér úrvinnslu úr táknum tungumálsins en tjáning lýsir 

því hvernig við breytum hugmyndum okkar í skipulagt og skiljanlegt tal (Ingibjörg Símonardóttir, Einar 

Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og Sigríður Pétursdóttir, 1995). Til þess að vera fær um að nota 

tungumálið á fullnægjandi hátt þarf einstaklingur að hafa gott vald á báðum málkerfum tungumálsins 

(Paul og Norbury, 2012). 

Hugtakið máltaka vísar til þess þegar börn tileinka sér móðurmál sitt í æsku. Flest heilbrigð börn feta 

svipaða slóð þegar þau tileinka sér móðurmál, án mikillar fyrirhafnar óháð því hvert móðurmál þeirra er. 

Mál barna er reglubundið og hvert málþroskastig hefur sínar eigin reglur. Ákveðin frávik eða villur sem 

koma fram í máli barna eru oftast reglubundnar. Dæmi um reglubundna og stigbundna þróun í máltöku 

barna eru framburðarfrávik og nafnháttarstigið svokallaða. Með hverju stigi málþroskans sem börn 

ganga í gegnum verður færni þeirra flóknari og líkist málkerfi fullorðinna (O’Grady, 2005). 

Allir þættir málþroskans eru háðir meðfæddum eiginleikum og máluppeldislegum áhrifum (O’Grady, 

2005). Í vinstra heilahveli manna eru sérhæfðar málstöðvar sem sjá um mismunandi þætti 

móðurmálsins. Máltökunni virðast þó settar ákveðnar skorður frá náttúrunnar hendi því þessi meðfæddi 

eiginleiki mannsins virðist takmarkast við ákveðið aldursskeið, allt frá fæðingu og fram að kynþroska. 

Þetta tímabil er alla jafnan kallað máltökuskeið eða næmiskeið (e. critical period). Á þessum tíma er 

heilinn móttækilegastur fyrir að tileinka sér mál og börn læra málið svo til sjálfkrafa og án mikillar 

áreynslu. Talið er að barn verði að læra móðurmál sitt á næmiskeiðinu til að ná fullum tökum á því 

(Fromkin o.fl., 2014; Pence og Justice, 2008). Jafnframt hafa sumar rannsóknir gefið til kynna að til þess 

að ná fullu valdi á málfræði móðurmálsins verði máltakan að eiga sér stað enn fyrr, eða fyrir fjögurra til 

sex ára aldur (Newport, 1991).   

Börn byrja að heyra á síðustu vikum meðgöngunnar í móðurkviði og þá byrjar máltaka þeirra. Við 

fæðingu virðast börn greina á milli radda og ákveðinna málhljóða og kjósa að hlusta á rödd móður sinnar 

fremur en annarra (Jörgen Pind, 1997). Fyrstu hljóð sem börn gefa frá sér við fæðingu er grátur. Frá 

fæðingu er grátur eina leið barna til að tjá sig þar til þau geta tjáð sig með öðrum hætti t.d. með látbragði, 

bendingum, svipbrigðum og tali (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993; O’Grady, 2005).  
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Fyrsta merki um hljóð sem líkist tali hjá börnum er þegar þau byrja að hjala en það hefst venjulega í 

kringum tveggja til þriggja mánaða aldur (O’Grady, 2005). Þegar ungabörn byrja að hjala mynda þau til 

að byrja með aðeins stök sérhljóð og samhljóð. Síðan fara þau að mynda atkvæði og endurtaka þá oft 

heilu runurnar af sama atkvæðinu: „da-da-da“. Við u.þ.b. tíu mánaða aldur breytist hjalið og þau fara að 

mynda fleiri gerðir atkvæða og atkvæðarunurnar verða með öðrum hætti, þau fara að mynda önnur 

sérhljóð og samhljóð í hverri runu en ekki alltaf þau sömu, sbr. „mama“ og „babi“ (O’Grady, 2005; 

Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Á hjalstiginu mynda ungabörn ýmisleg málhljóð, þar á meðal hljóð sem 

koma ekki fyrir í móðurmáli þeirra. Börn sem hafa íslensku að móðurmáli nota til dæmis rödduð lokhljóð 

á hjalstiginu þrátt fyrir að þessi hljóð séu ekki til í íslensku. Hjalið eykst í tíðni og margbreytileika þar til 

barnið er orðið u.þ.b. 12 mánaða. Eftir því sem líður á hjalstigið laga börn sig smátt og smátt að hljóðkerfi 

móðurmálsins og hæfni þeirra til að greina mun á milli málhljóða sem ekki koma við sögu í þeirra 

málsamfélagi minnkar. Öll börn hjala í upphafi, en ef þau fá enga örvun þá hætta þau að hjala, t.d. hjala 

heyrnarlaus börn fyrstu vikurnar, en þar sem þau skynja ekki hljóð frá sjálfum sér né umhverfinu þá 

hætta þau að hjala (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). 

Almennt er talið að málskilningur þróist á undan máltjáningu og börn eru oftast farin að þekkja og 

skilja merkingu einstakra orða áður en þau geta myndað þau sjálf. Talið er að 8 til 12 mánaða gömul 

börn skilji að jafnaði um 3 til 50 orð (Paul og Norbury, 2012).  

Í kringum eins árs aldur hafa flest börn gert sér grein fyrir að málhljóð gegna ákveðnu 

merkingarhlutverki í máli og að hlutirnir í umhverfinu bera nöfn. Þau fara að endurtaka hljóðastrengi sem 

bera ákveðna merkingu. Þá má segja að þau séu farin að mynda sín fyrstu orð. Málskilningur þeirra nær 

þó enn yfir mun fleiri orð en þau geta tjáð. Fyrstu orðin eru einföld að gerð, þ.e. aðeins eitt eða tvö 

atkvæði og eru mynduð úr fáum málhljóðum, oftast órödduðu lokhljóðunum /p/ og /t/, nefhljóðunum /m/ 

og /n/ og sérhljóðinu /a/. Orðin á eins orða stiginu eru aðallega nafnorð eins og „mamma”, „pabbi” og 

„bolti”. Þá nota börn nær eingöngu eins orða setningar sem gegna oft hlutverki heillar setningar, t.d. 

getur bolti þýtt, „ég vil fá boltann“, mamma, getur þýtt „mamma viltu koma“ o.s.frv. (Paul og Norbury, 

2012; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Oft má ráða í merkinguna út frá áherslum, tónum, athöfnum og 

svipbrigðum. Það bendir til þess að vitsmunaþroski sé oft lengra á veg komin en málþroski (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1992). Þegar börn eru í kringum 15 mánaða aldur er orðaforði u.þ.b. tíu orð. Á þessum 

aldri skilur barnið einföld fyrirmæli og spurningar auk þess sem það skilur mörg orð þegar þau eru sögð 

í samhengi (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2007; O’Grady, 2005). Fyrst um sinn tala börn aðeins um hluti 

þegar þeir eru sýnilegir, en í kringum 18 mánaða aldur breytist þetta og þau fara að nefna hluti sem ekki 

eru í augsýn (Owens, Farinella og Metz, 2015; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001).  

Orðaforði barna eykst mjög hratt og þegar börn eru í kringum 18 mánaða hafa þau lært að nota um 

50 til 100 orð. Við 18 til 24 mánaða aldur nota þau orð til samskipta meira en áður og fara að skeyta 

saman orðum í tveggja orða setningar. Í kringum 24 mánaða aldur telur orðaforðinn um 200 til 300 orð 

(Paul og Norbury, 2012). Í rannsókn Elínar Þallar Þórðardóttur (1998) kom fram að orðaforði íslenskra 

drengja við 24 mánaða aldur er 268 orð og stúlkna í kringum 366 orð. Niðurstöður voru fengnar með því 

að mæður merktu við orð sem þær töldu sig hafa heyrt börnin segja. Ákveðin viðmið hafa verið notuð 

erlendis sem og hér á landi um að þörf er á frekara mati ef barn er ekki farið að nota tveggja orða 
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setningar eða notar færri en 50 mismunandi orð við 24 mánaða aldur. Þá er talað um að barnið sé seint 

til máls (e. late talkers) (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998; Marta Eydal, 2018; Rescorla, 1989). 

Fyrstu setningum barna er oft líkt við símskeytamál því í þeim koma oftast aðeins fyrir orð sem 

tilheyra opnum orðflokkum (nafnorð, lýsingarorð og sagnorð) en þau hafa verið kölluð inntaksorð. Hins 

vegar er kerfisorðum eða orðum sem tilheyra lokuðum orðflokkum (beygingarendingum, forsetningum, 

samtengingum, fornöfnum og öðrum smáorðum) og gegna málfræðilegu hlutverki sleppt (O’Grady, 

2005; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005).  

Þegar líða tekur á máltökuna fara börnin að mynda lengri setningar og orð sem tilheyra lokuðum 

orðflokkum, eins og forsetningar og beygingarendingar, taka að birtast og sagnir koma fyrir í 

persónuhætti. Þegar börn eru komin á þriðja aldursár hafa þau yfirleitt áttað sig á muni á eintölu og 

fleirtölu, nútíðar og þátíðar, og taka að alhæfa algengustu beygingarreglur málsins (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2001).  

Við fjögurra ára aldur eykst orðaforði barna umtalsvert, setningar lengjast enn frekar og verða 

málfræðilega flóknari. Þá eru flest barnanna fær um að tjá sig á skiljanlegan hátt þó þau eiga mörg hver 

enn eftir að tileinka sér framburð einstakra hljóða, þá helst /r/ og /s/. Börn fara gjarnan að spyrja um allt 

mögulegt á þessum aldri og virðast þau flest hafa mikla ánægju af mállegum samskiptum, bæði við 

jafnaldra og fullorðna (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1998; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Jafnframt eru 

þau farin að leika sér að tungumálinu t.d. með því að búa til ný orð, leiðrétta framburðarvillur, bullríma 

eða finna hvaða orð ríma saman og hver ekki. Hæfnin til að geta slíkt er góð vísbending um að 

hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) sé að þroskast. Hljóðkerfisvitund tengist þróun læsis mjög 

náið og byrjar að þroskast áður en lestrarnám hefst. Þau börn sem hafa öfluga hljóðkerfisvitund ná betur 

að tengja ákveðin hljóð við bókstafi og einnig gengur þeim börnum betur þegar kemur að hljóðunarferlinu 

í lestrarnáminu (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003).  

Um það leyti sem börn hefja skólagöngu, fimm eða sex ára gömul, hafa þau viðað að sér miklum 

orðaforða og tal þeirra líkist meira tali fullorðinna. Þau fara að nota lengri og flóknari setningagerðir, með 

aukasetningum og samtengingum, og beygingar fara að vera réttari (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993; 

Paul og Norbury, 2012). Flest eiga þau þó enn eftir að ná valdi á óreglulegri beygingu á tiltölulega 

sjaldgæfum orðum (t.d. sög - sagir) auk þess sem þau eiga eftir að bæta mikið við sig af nýjum orðum 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000).  

Þrátt fyrir að börn virðist tileinka sér móðurmálið og reglur þess að mestu leyti sjálf þá eru samskipti 

við annað fólk á máltökuskeiði nauðsynleg forsenda þess að börn nái tökum á móðurmáli sínu. Af 

samskiptum við fólk læra börn margar reglur málsins og orðaforða þess. Í æsku er lagður grunnur að 

góðum málþroska barna og hæfileika þeirra til að eiga í samskiptum við aðra. Því skiptir miklu máli að 

málfyrirmyndir barna séu góðar. Rannsóknir sýna að þegar foreldrar tala óspart við börnin sín og eru 

duglegir að lesa fyrir þau styrkir það bæði orðaforða og málskilning. Þau hafa meiri orðaforða og betri 

málskilning en börnum sem lítið er sinnt og ná jafnframt fyrr valdi á ákveðnum setningagerðum 

móðurmálsins (Paul og Norbury, 2012; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Í næsta kafla verður fjallað um 

málskilning.  
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2.2 Málskilningur  
Málskilningur er flókið ferli sem byggir á margs konar vitrænni færni og úrvinnslu. Málskilningur kemur 

fram í hæfileikanum til að skilja talmál (merkingu orða og setninga) og gerir okkur kleift að upplifa, afla 

upplýsinga, eiga í góðum samskiptum við aðra, ná árangri í námi og að geta búið til skema. Skema er 

eins konar handrit innra með okkur sem er geymt í minninu. Það sýnir tengsl á milli hluta og einnig 

almenna þekkingu tengda atburðum, aðstæðum, hlutum og texta. Börn þróa með sér skema fyrir 

málskilning með ímyndun og í gegnum táknrænan leik sem þróast síðan yfir í hlutverkaleik. Þau nota 

svo þennan grunn t.d. þegar þau ímynda sér aðstæður sem þau lesa um í texta (Ásthildur Bj. Snorradóttir 

og Bjartey Sigurðardóttir, 2011; Cain og Oakhill, 2007a). Skilningur á talmáli byggir á heyrnar og 

sjónskyni auk þess sem krafist er færni á mismunandi sviðum tungumálsins eins og hljóðkerfisfræði, 

merkingarfræði, setningafræði og málnotkun. Til að skilja talmál (og ritmál) verður einstaklingur að 

þekkja merkingu einstakra orða sem hann heyrir (eða les) auk þess sem hann þarf að átta sig á því 

hvernig upplýsingar sem tjáðar eru með ólíkum setningum og setningarliðum passa saman. Markmiðið 

er þó alltaf að ná heildartúlkun á því sem sagt er fremur enn að ná merkingu einstakra orða eða setninga 

(Cain og Oakhill, 2007b). Skilningur á merkingu orða felst í því að viðkomandi áttar sig á því að orð 

tákna ákveðnar hugmyndir eða hugtök þegar hann heyrir þau eða les. Viðkomandi þarf þá að þekkja 

orðmyndina (t.d. hundur) og vita til hvers það vísar (hafa í huganum mynd af hundi) (Bloom, 2000). 

Orðskilningur (e. receptive vocabulary) er hluti af orðaforða hvers einstaklings en orðaforði er safn orða 

sem einstaklingur hefur á valdi sínu. Orðaforða er gjarnan skipt í tvo flokka, annars vegar orðskilning og 

hins vegar virkan orðaforða (e. productive vocabulary). Orðskilningur er allur sá fjöldi orða sem 

einstaklingur skilur þegar hann heyrir þau eða les. Virkur orðaforði nær aftur á móti yfir orð sem 

einstaklingur notar við munnlega tjáningu eða ritun (Kamil og Hiebert, 2005; National Reading Panel, 

2006). Börn læra orð yfir hluti og hugmyndir sem eru hluti af þeirra umhverfi. Þau þróa hugtök og tengsl 

þeirra við orð í gegnum beina og óbeina reynslu. Til þess að flokka orð og tengingarnar við þau í minni 

setja þau upp svokallað hugtakaskema (e. conceptual schema). Þekking á merkingu orða þróast í 

gegnum tvö ferli: aðlögun (e. accomodation) og samlögun (e. assimilation). Með aðlögun er nýju orði 

eða merkingu bætt við fyrri þekkingu í hugtakaskema barns sem leiðir til þess að fyrri þekking breytist 

og er þannig aðlöguð að þessari nýju þekkingu. Samlögun felur hins vegar í sér að nýrri merkingu á orði 

er bætt við fyrri þekkingu á því og því hugtakaskema sem það er í (Otto, 2018).  

Mikilvægur munur er á talmáli og rituðum texta. Ritaður texti inniheldur setningaskipan og orðaforða 

sem er gjarnan ekki kunnugur börnum úr þeirra daglegu munnlegu samskiptum ásamt því að vera 

óháður samhengi, þ.e. ekki um það sem er „hér og nú”. Þannig gerir ritað mál ólíkari kröfur um skilning 

heldur en talmál sem er líklega skýringin á því hvers vegna sum börn sem hafa gott vald á máltjáningu 

og málskilningi lenda stundum í vandræðum þegar kemur að lesskilningi. Engu að síður eru náin tengsl 

á milli þessara tveggja þátta. Talið er að þessir tveir þættir byggi á sömu undirstöðuþáttum en þróist á 

mismunandi hátt, málskilningur í gegnum talað mál og lesskilningur í gegnum ritmál. Góður 

málskilningur og orðaforði eru nauðsynlegir undirstöðuþættir góðs lesskilnings því tungumálið leggur 

grunninn að orðskilningi og hugtakaskilningi sem eru sérstaklega mikilvægir til að skilja merkingu í texta. 

Til þess að einstaklingur geti skilið þann texta sem hann les á fullnægjandi hátt þarf hann fyrst að hafa 

öðlast góðan skilning á því sem hann les á talmáli. Börn sem eiga í erfiðleikum með að skilja talmál 
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munu eiga í sömu erfiðleikum með að skilja ritaðan texta. Ef munnlegur orðaforði er svo fátæklegur að 

barn getur ekki þekkt eða tengt merkingu við stóran hluta orða í texta, jafnvel þótt það geti umskráð (e. 

decode) þau, mun það eiga í erfiðleikum með að skilja textann (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010; 

Cain og Oakhill, 2007b; Paul og Norbury, 2012). Samkvæmt rannsóknum þarf viðkomandi að skilja 98% 

af orðum í texta til þess að vera með nægilegan skilning til að geta tileinkað sér innihald hans og rýnt í 

merkingu óþekktra orða án aðstoðar og telst hann þá með góðan skilning á því sem hann er að lesa. 

(Laufer og Ravenhorst-Kalovski, 2010). Hins vegar ef viðkomandi skilur aðeins um 95% af orðum í texta 

er líklegt að hann þurfi á einhverskonar aðstoð að halda til þess að skilja innihaldið, t.d. orðabækur eða 

hjálp frá öðrum. Talið er að gagnvirk áhrif séu á milli þessara tveggja þátta tungumálsins þannig að betri 

málskilningur auki lesskilning og öfugt og tengsl þeirra aukist eftir því sem færni í lestri eykst. Þó svo að 

lesskilningur byggi á málskilningi þá tryggir góður málskilningur ekki velgengi í lestri. Einstaklingur þarf 

einnig að vera með góðan orðaforða og umskráningarhæfni. Í grundvallaratriðum byggist umskráning á 

hæfni í hljóðkerfisvitund en lesskilningur á orðaforða og málskilningi. Þrátt fyrir að það séu sterk tengsl 

á milli les- og málskilnings þá eru þau mismikil á æviskeiði hvers einstaklings. Í byrjun lestrarnáms eru 

tengslin tiltölulega lítil, einstaklingur einbeitir sér fyrst og fremst að umskráningunni og les orð fyrir orð 

(Freyja Birgisdóttir, 2010, 2011). Einstaklingurinn hefur þá ekki heildarsýn yfir textann og lesskilningur 

er takmarkaður. Tengslin aukast svo smám saman og ná hámarki í menntaskóla þegar munur á 

umskráningarhæfni milli einstaklinga er lítill. Samkvæmt Cain og Oakhill (2007) hefur þó viðhorfið til 

mikilvægi málskilnings breyst á síðari árum á þann hátt að nú er talið að lesskilningur þróist strax frá 

unga aldri samhliða skilningi á frásögnum sem hann á rætur í. Af þessum ástæðum er því mikilvægt að 

bíða ekki með að þjálfa undirstöðuþætti lesskilnings (orðaforða, setningar, ályktunarhæfni og meðvitund 

um lesskilning) þangað til barnið hefur náð grunnfærni í umskráningu (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 

2010).  

Eins og kom fram hér að ofan þá þróast málskilningur á undan máltjáningu. Þessi kerfi eru ekki 

aðskilin heldur hafa þau gagnvirk áhrif á hvort annað. Hlustendur nota oft máltjáningu til að biðja um 

frekari upplýsingar eða útskýringar. Þá þróa börn gjarnan málskilning sinn með því að prófa sig áfram 

með því að nota ný orð eða nýtt orðalag til að sjá hvaða áhrif það hefur á hlustandann. Barn sem á í 

erfiðleikum með máltjáningu getur einnig átt í erfiðleikum með málskilning og öfugt. Barn með slakan 

málskilning á gjarnan í erfiðleikum með að vinna úr því sem það heyrir. Það skilur ekki merkingu orða 

og málfræðilegan mun setninga sem gerir þeim erfitt fyrir að skilja fyrirmæli og frásagnir (Ingibjörg 

Símonardóttir o.fl.,1995; Paul og Norbury, 2012).  

Oft eru málskilningserfiðleikar hluti af almennri málþroskaröskun, þar sem máltjáning verður oft 

einnig fyrir áhrifum. Í flestum tilfellum koma upp málskilningserfiðleikar hjá börnum þegar máltaka þeirra 

fylgir ekki dæmigerðri þróun jafnaldra. Þessir erfiðleikar fylgja oft öðrum þroskafrávikum, eins og 

einhverfu. Í mjög sjaldgæfum tilfellum geta börn misst sértæka þekkingu orða eða aðra þætti 

málskilnings í kjölfar taugasjúkdóma eins og höfuðáverka eða heilablóðfalls (Paul og Norbury, 2012). 

Börn með málskilningsvanda eru í meiri hættu á viðvarandi erfiðleikum en börn sem eiga eingöngu erfitt 

með máltjáningu. Rannsókn Schoon, Parsons, Rush og Law (2010) sýndi að börn með 

málskilningsvanda við 5 ára aldur búa við verri félags- og efnahagslegar aðstæður á fullorðinsárum 

miðað við jafnaldra auk þess sem þau eiga við meiri sálfélagslega erfiðleika að stríða.  
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Mat á málskilningi getur verið flókið ferli þar sem erfiðleikar við skilning á talmáli getur verið 

margþættur vandi. Ef grunur leikur á að barn sé með skertan málskilning miðað við jafnaldra ætti alltaf 

að byrja á að vísa því í heyrnar- og sjónmælingu til að ganga úr skugga um að þessir þroskaþættir séu 

í lagi en þeir geta t.d. haft áhrif á hæfni þess til að taka inn upplýsingar. Einnig er mikilvægt að meta 

athygli barnsins því það getur verið hún sem er skert frekar en skilningurinn. Þá getur hæfni barnsins til 

að vinna úr upplýsingum verið skert og haft áhrif á málskilning. Vegna þessa er mikilvægt að gera 

athugun á málskilningi barna annars vegar með formlegum málþroskaprófum og hins vegar í 

fjölbreyttum aðstæðum með mismunandi fólki. Þegar málskilningur er skoðaður með formlegum 

málþroskaprófum eru oft athugaðir eftirfarandi þættir: orðskilningur, hugtakaskilningur og skilningur á 

ólíkum setningum. Þessir þættir eru oft metnir með því að prófandi sýnir barninu nokkrar myndir, nefnir 

eina þeirra og barnið velur svo eina mynd sem því finnst passa við það sem prófandi segir. Með því að 

meta skilning og veita viðeigandi inngrip til þess að bæta upp fyrir það sem vantar í skilningi mun leiða 

barnið í átt að betri skilningi á bæði töluðu og rituðu máli (Latham og Milies, 1997; Paul og Norbury, 

2012).  

2.3 Rannsóknir á máli íslenskra barna  
Eins og kom fram í kafla 2.1 hér á undan má gera ráð fyrir að mörg þroskastig í máltöku barna séu 

algild, þ.e. eins hjá öllum börnum óháð því hvert tungumál þeirra er. Til dæmis byrja öll börn á því að 

hjala, mynda hljóðarunur, svo einstök orð og tengja svo saman tvö eða fleiri orð í setningar (Paul og 

Norbury, 2012). Nokkur stig í máltökunni eru hins vegar einstök og háð því tungumáli sem barn elst upp 

við og tileinkar sér. Til dæmis er íslenska mikið beygingarmál, ólíkt t.d. ensku og er líklegt að börn sem 

eru íslensk læra beygingu á annan hátt en þau ensku (Thordardottir, 2008). Mál barna sem eru 

enskumælandi hefur lengi verið rannsakað og helstu stig í máltöku þeirra eru þekkt (Paul og Norbury, 

2012). Takmarkaðar upplýsingar eru hins vegar til um slík þroskastig hjá íslenskum börnum. Rannsóknir 

sem hafa verið gerðar á máli íslenskra barna snúa að hinum ýmsum þáttum málsins og máltökunnar. 

Hér verður sagt stuttlega frá nokkrum þeirra. 

Bandaríkjakonan Randa Mulford, sérfræðingur í máltöku barna, stýrði fyrstu langsniðsrannsókninni 

hérlendis sem hófst árið 1981. Þrjú börn á aldrinum tveggja til þriggja ára tóku þátt í rannsókninni og var 

mál þeirra skoðað með því að taka það upp í ár eða lengur. Fleiri aðilar komu einnig að rannsókninni og 

skoðuðu ýmis atriði í gögnum barnanna. Sigurður Konráðsson gerði athugun á þátíðarmyndun barna 

árið 1982, Helga Jónsdóttir og Mulford könnuðu notkun orðanna jú og já árið 1981 og Margrét Pálsdóttir 

athugaði notkun persónufornafna árið 1981. Samkvæmt athugun Sigurðar Konráðssonar notuðu börn á 

aldrinum 2;8-3;5 ára stundum rétta þátíðarbeygingu í algengum sögnum (t.d. vera). Alhæfing algengustu 

þáttíðarendingu íslenskra sagna fór að sjást um 2;9 ára og varð algeng eftir þann aldur. Helga Jónsdóttur 

og Mulford komust að því að notkun á orðinu já er algengara en notkun á orðinu jú, sem er notað sem 

mótsögn við neikvæðri spurningu. 

Þróunin á notkun orðsins jú er áhugaverð að því leyti að rétt notkun á orðinu krefst þess að barn geti 

borið kennsl á neitun í spurningu. Við tveggja ára aldur notuðu öll börnin í rannsókninni ekki jú heldur 

notuðu þau já í þau skipti sem þau ættu að nota jú. Engin merki voru um rugling á milli já og nei. Öll 

börnin voru byrjuð að nota orðið ekki áður en þau notuðu orðið jú. Á aldrinum 2;1-2;5 fór jú að birtast í 
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tali þeirra og um 2;6-2;10 ára hafði orðið fest sig í sessi þó enn mátti sjá tilfelli um já þar sem jú átti að 

vera. Rannsókn Margrétar Pálsdóttur leiddi í ljós að börn fara að nota persónufornöfn við tveggja ára 

aldur, þá mest 1.p.et. ég til að vísa í sjálft sig. Almennt eykst notkun persónufornafna með auknum aldri 

ásamt því að rétt notkun kyns verður réttari í auknu mæli (Thordardottir og Weismer, 1998). 

Thordardottir, Weiser og Evans (2002) athuguðu tengsl á milli orðaforða og málfræðiatriða hjá 

íslenskum börnum annars vegar og enskum börnum hins vegar. Niðurstöður leiddu í ljós marktækt 

samband á milli orðaforða og beygingar- og setningarþátta hjá tveggja ára ensku- og íslenskumælandi 

börnum. Börn virðast þurfa að hafa ákveðinn fjölda orða á valdi sínu áður en þau byrja að beygja orð og 

mynda setningar. Börnin sem höfðu íslensku að móðurmáli byrjuðu mjög snemma að beygja orð 

(orðaforði við 19 orð) í samanburði við börnin sem höfðu ensku að móðurmáli (orðaforði við 130 orð). 

Aftur á móti þurftu íslensku börnin að ráða yfir meiri orðaforða en þau ensku áður en þau fóru að alhæfa 

algengar beygingarendingar (t.d. hlaup-aði í stað hljóp). Niðurstöður gáfu einnig vísbendingar um að 

breytileiki væri meiri meðal íslensku barnanna en þeirra ensku.  

Þegar börn eru komin á þriðja ár fara þau að átta sig á muni nútíðar og þátíðar (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2005). Hrafnhildur Ragnarsdóttir (1998) gerði athugun á þátíðarbeygingu sagna hjá 

íslenskum börnum. Þátttakendur í rannsókninni voru u.þ.b. 90 börn á aldrinum fjögurra til átta ára. 

Skoðuð var þekking barnanna á þátíðarbeygingum veikra og sterkra sagna. Miklar framfarir komu í ljós 

með auknum aldri þar sem hlutfall réttra svara jókst í samræmi við aukinn aldur. Í upphafi alhæfðu þau 

beygingarendinguna –aði (t.d. hlaupaði, syngjaði) yfir á allar sagnir í máli sínu en stærsti og reglulegasti 

flokkur íslenskra sagna fær þessa þátíðarendingu. Síðan tóku þau að nota fleiri beygingarendingar 

veikra sagna eins og –di og –ti, auk –aði. Þessar þátíðarendingar voru samt ekki alltaf rétt notaðar og 

tóku flest börnin tímabil þar sem þau alhæfðu annað hvort –ti eða -di þó hin viðskeytin komu sömuleiðis 

fyrir. Við fimm og sex ára aldur voru talsverðar framfarir hjá börnunum þar sem þau höfðu náð nokkuð 

góðum tökum á bæði sterkri og veikri beygingu sagna. Börnunum fór svo enn meira fram við átta ára 

aldur. Í heildina mynduðu fjögurra ára börnin 35% allra þátíðarmynda rétt en við átta ára aldur voru 87% 

þátíðarbeygingar réttar. Framfarir á sterkri beygingu sagna urðu sérstaklega miklar á þessu aldursbili 

en við fjögurra ára aldur beygðu þau aðeins 15% sagnanna rétt en við sex ára um 71%. Algengi sagna 

hafði þar nokkur áhrif þar sem hlutfall rétt myndaðrar þátíðar af algengum sögnum var hærra en af 

sjaldgæfum sögnum. Af þessari rannsókn má sjá að börn virðast læra beygingu orða í máli sínu með 

því að tileinka sér smátt og smátt fleiri og þrengri reglur.  

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2015) skoðaði einnig framfarir og einstaklingsmun meðal 111 fjögurra ára 

íslenskra barna í þremur málþroskaþáttum: orðaforða, málfræði og hlustunarskilningi. Jafnframt skoðaði 

hún hvort mælingar á þessum þremur þáttum tengdust innbyrðis og við ýmsar bakgrunnsbreytur. 

Þátttakendur komu úr átta leikskólum í Reykjavík og var þeim fylgt eftir með því að mæla málþroska 

þeirra ásamt fleiri þroskaþætti árlega. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós marktækar framfarir á 

öllum málþroskamælingum milli ára en sömuleiðis kom í ljós mikill einstaklingsmunur. Miðlungs til sterk 

fylgni var á milli mælinga á orðaforða, málfræði og hlustunarskilnings innbyrðis og milli ára. Orðaforði 

og málfræði við fjögurra ára aldur spáðu fyrir um hlustunarskilning þegar skólaganga hófst. Tengsl 

málþroskaþátta við bakgrunnsbreytur voru alla jafna ekki sterk en gáfu áhugaverðar vísbendingar. 

Orðaforði tengdist marktækt flestum bakgrunnsbreytum, þar á meðal fjölskyldutekjum, fjölda barna á 
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heimili, menntun móður og heimalestri. Niðurstöður bentu til þess að á síðustu árunum í leikskólunum 

fór börnum mikið fram í ýmsum málþroskaþáttum sem lögðu grunn að læsi og árangri í námi síðar. 

Jafnframt bentu þær til þess að einstaklingsmunur á málþroska jafngamalla íslenskra barna var mikill á 

þessum aldri og að sá munur tengdist að hluta til nokkrum bakgrunnsþáttum í umhverfi barnanna og 

fjölskyldna þeirra.  

Á árunum 1980-1983 gerðu þeir Indriði Gíslason, Sigurður Konráðsson og Benedikt Jóhannsson 

umfangsmikla þversniðsrannsókn á fleirtölumyndun íslenskra barna á aldrinum fjögurra og sex ára. 

Gögnum var safnað frá 200 íslenskum börnum. Notast var við myndapróf sem var sérstaklega hannað 

fyrir rannsóknina. Raunorð, þ.e. orð sem til eru í málinu og bullorð voru prófuð. Rannsóknin sýndi að við 

fjögurra ára aldur var algengt að börnin notuðu eintölumyndir nafnorða óbreyttar í fleirtölu sem bendir 

líklega til þess að börn tákni fleirtölu til að byrja með einhverskonar töluorði (t.d. margir, tveir). Einnig 

alhæfðu þau gjarnan fleirtöluendinguna –ar, þá fleirtölumynd sem er tíðust í málinu, t.d. „fótur-fótar”. 

Þeim gekk nokkuð vel að ná tökum á –ur fleirtöluendingunni sem öll veik kvenkynsorð fá og sterkum 

hvorugkynsorðum sem líta eins út í eintölu og fleirtölu, t.d. „ríki–ríki”. Við sex ára aldur hafði þeim farið 

töluvert fram í fleirtölumyndun þar sem þau virtust geta beitt flóknari aðferðum við myndun fleirtölu, eins 

og að breyta stofni orðsins, sbr. „bók-bækur”. Að lokum höfðu börnin náð fleirtölumyndun orða sem 

heyra til sjaldgæfra beygingarflokka eða fá óreglulega beygingu, t.d. „sög-sagir” og „fótur-fætur”. Við 

fjögurra ára aldur gátu börnin myndað rétta fleirtölu að meðaltali í 42,6% tilfella en við sex ára aldur voru 

að meðaltali 64,0% orðanna mynduð með réttri fleirtölu (Indriði Gíslason, Sigurður Konráðsson og 

Benedikt Jóhannesson,1986). 

Árið 2011 birtu Jóhanna T. Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir niðurstöður 

langsniðsrannsóknar á forspárgildi málþroskamælinga frá leikskóla til fullorðinsára. Samkvæmt þeim 

geta málþroskamælingar við 5 ára aldur spáð fyrir um námsgengi í grunnskóla (Jóhanna T. Einarsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Björnsdóttir, 2011).  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á læsi hér á landi. Til dæmis gerðu Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir (2009) langsniðsrannsókn þar sem þær skoðuðu hvernig 

málþroski, læsi og sjálfstjórn þróast hjá börnum milli fjögurra og átta ára aldurs. Skoðað var hvernig 

þessir þættir spá fyrir um síðari þróun læsis og árangur í skóla. Niðurstöður leiddu í ljós að börnunum 

fór fram í öllum þáttum málþroska og læsis á þessu aldursbili. Einnig kom fram mikill einstaklingsmunur, 

bæði á leik- og grunnskólaaldri. Mælingar voru tiltölulega stöðugar milli ára og sterk tengsl til langtíma 

á milli þeirra breyta sem skoðaðar voru. Sterkt samband var á milli mælinga á málþroska innbyrðis og 

jafnframt milli læsismælinganna. Mælingar á málþroska, þekkingu á hefðum ritmáls og sjálfsstjórn sem 

lagðar voru fyrir á leikskólaaldri og í upphafi grunnskólagöngu spáðu fyrir um lesskilning og hæfni í 

umskráningu þremur árum síðar.   

Þær rannsóknir sem hafa skoðað málfræðivillur með málsýnum benda til þess að málfræðivillur í 

íslensku séu hlutfallslega fáar í sjálfsprottnu tali. Þannig leiddi rannsókn þeirra Thordardottur og 

Weismer (1998) í ljós að íslensk börn á aldrinum 15-36 mánaða gera fáar málfræðivillur í þeim 

málfræðiatriðum sem koma snemma fram í máltöku þeirra eins og: kynbeygingu nafnorða, ákveðnum 

greini, kyni nafnorða og fornafna, sterkri þátíð, þolfalli og þágufalli. Villur í sterkri þátíð, kynbeygingu 

lýsingarorða og kynbeygingu fornafna voru fáar í upphafi en fjöldi þeirra jókst eftir því sem meðallengd 
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segða (MLS) lengdist hjá börnunum. Að sama skapi sýndi rannsókn á málsýnum leikskólabarna, eftir 

Jóhönnu T. Einarsdóttur og Álfhildi Þorsteinsdóttur (2015), að málfræðivillur voru hlutfallslega fáar í máli 

barna auk þess sem marktæk fækkun var á málfræðivillum með auknum aldri. MLS, heildarfjöldi orða 

(HFO) og fjöldi mismunandi orða (FMO) jókst einnig með auknum aldri. Mikill einstaklingsmunur og 

dreifing var innan barnahópsins á því í hversu löngum setningum börnin töluðu og hversu fjölbreytt orð 

þau notuðu. Ekki fannst marktækur munur eftir kynjum á þessum mæliþáttum. Thordardottir (2008) gerði 

jafnframt athugun á málfræðivillum í sjálfsprottnu tali hjá 42 börnum, enskumælandi og íslenskra. Börnin 

voru á aldrinum átta til ellefu ára. Af þeim 20 sem höfðu ensku að móðurmáli voru 11 með dæmigerðan 

málþroska og 9 með sértæka málþroskaröskun (SM). Af þeim 22 börnum sem höfðu íslensku að 

móðurmáli voru níu með dæmigerðan málþroska og 13 með SM. Máltjáning barnanna var skoðuð undir 

mismunandi kringumstæðum: samræðum; frásögnum og útskýringum. Í ljós kom að börnin sem höfðu 

íslensku að móðurmáli gerðu fáar villur, bæði þau sem voru með dæmigerðan þroska og þau sem vorum 

með SM. Beygingar, bæði fallorða og sagnorða, voru réttar í 93-99% tilvika og ekki var marktækur munur 

á villufjölda þeirra sem voru með málþroskaröskun og hinum sem ekki voru með frávik. Marktækur 

munur var á nafnorðabeygingu hjá íslenskum börnum með SM og hjá börnum með dæmigerðan 

málþroska. Aftur á móti var ekki marktækur munur á sagnorðabeygingu hjá íslenskum börnum með og 

án SM. Enskumælandi börnin, með og án SM, gerðu mun fleiri villur í beygingu en íslenskumælandi 

börnin þó einkum í sagnbeygingu. Þrátt fyrir að íslenskan sé mikið beygingarmál virðast villur í beygingu 

meðal íslenskra barna samt sem áður ekki algengar í samanburði við enskumælandi börn. 

Árið 2014 gerði Sigríður Arndís Þórðardóttir rannsókn á því hvernig skilningur ungra barna á ólíkum 

setningagerðum þróast eftir aldri. Setningapróf dr. Sigríðar Magnúsdóttur, sem prófar skilning á tíu 

ólíkum setningagerðum, var lagt fyrir 120 eintyngd íslensk börn á aldrinum 2;6-5;11 ára. Niðurstöður 

leiddu í ljós að börnin áttu auðveldast með að skilja germyndarsetningar, nýju þolmyndina (t.d. Það var 

kitlað stelpuna) og spurningarsetningar með hefðbundinni íslenskri orðaröð (t.d. Hvaða strákur ___ kitlar 

stelpuna?). Börnin áttu erfiðast með að skilja setningagerðir sem innihéldu færða setningarliði, eins og 

klofningasetningar með andlagseyðu (t.d. Það er stelpan sem strákurinn kitlar___), 

kjarnafærslusetningar með hjálparsögn (t.d. Stelpuna er strákurinn að kitla ___) og spurnarsetningar 

með óhefðbundinni orðaröð (Hvaða stelpu kitlar strákurinn ___?). Þá kom í ljós að þolmynd jókst 

umtalsvert við fjögurra ára aldur og höfðu börnin náð góðu valdi á þeirri setningagerð við fimm ára aldur 

(t.d. Stelpan er kitluð__ af stráknum). Stígandi var í skilningi barna á ólíkum setningagerðum með 

hækkandi aldri auk þess sem marktækur munur fékkst á milli aldursbila (Sigríður Arndís Þórðardóttir, 

2014).  

Hér hefur aðeins verið farið yfir brot af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á máli íslenskra 

barna. Rannsóknir á máli barna hafa ekki eingöngu fræðileg markmið heldur einnig hagnýt, t.d. við gerð 

málþroskaprófa. Þegar ný málþroskapróf eru gerð eru þau að nokkru leyti byggð á niðurstöðum sem 

íslenskar rannsóknir hafa leitt í ljós með fræðilegum athugunum sínum á máltöku (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2001). Mikilvægt er að vita hvernig börn með dæmigerðan málþroska tileinka sér 

tungumálið, auk þess að hvaða leyti máltaka íslenskra barna er frábrugðin máltöku erlendra barna, til 

að auðveldara sé að bera kennsl á þau börn sem sýna frávik í máli.  
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2.3.1 Breytileiki í máltöku barna   
Mikill munur er á stöðu sterkra og slakra barna í ýmsum málþroskaþáttum t.d. eins og orðaforða 

málfræði, og hlustunarskilningi (Hart og Risley, 1995; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015; Huttenlocher, 

Waterfall, Vasilyeva, Vevea og Hedges, 2010). Erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós að meginorsök 

breytileika í málþroska er ekki endilega af líffræðilegum toga (Hoff og Tian, 2005 ) heldur stafar hann 

aðallega af mismiklu og misfjölbreyttu máluppeldi foreldra og misjafnlega góðum skilyrðum barna til að 

efla málþroska sinn heima og í skóla (Hoff, 2006; Huttenlocher o.fl, 2010). Rannsóknir t.d. í 

Bandaríkjunum hafa sýnt fram á sterkt fylgnisamband máluppeldisaðferða foreldra og breytileika í 

málþroska barna við menntun og efnahag foreldra (Hart og Risley, 1995; Huttenlocher o.fl., 2010). Fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar á breytileika í málþroska íslenskumælandi barna og orsökum hans. Í 

rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015) sem greint var frá hér að ofan kom þó í ljós að orðaforði 

tengdist marktækt nokkrum bakgrunnsbreytum, þar á meðal menntun móður, fjölskyldutekjum og lestri 

fyrir barnið heima. Fræðimenn eru flestir sammála um að það geti skipt sköpum fyrir árangur í námi 

síðar og alhliða þroska hvernig málþroskaþættir þróast á síðustu árum leikskólans. Þau börn sem sýna 

frávik í máli á þessu aldursskeiði hættir til að taka hægari framförum en jafnaldrar sem eru með góðan 

málþroska. Bilið á milli þeirra sterku og slöku hættir því til að verða breiðara með hverju árinu sem líður 

sé ekki gripið til viðeigandi aðgerða. Leikskólaárin er því mikilvægur tími til að finna börn sem eru í 

áhættuhópi og draga úr eða koma í veg fyrir erfiðleika sem geta komið upp síðar (Huttenlocher, 

Vasilyeva, Cymerman og Levine, 2002; NELP, 2008; Snow, Burns og Griffin, 1998). Rannsóknir sýna 

að íhlutun skilar meiri árangri á þessum aldri heldur en síðar þar sem starfsemi heilans er talin vera 

sérstaklega sveigjanleg á þessu aldursskeiði auk þess sem skilyrði fyrir örvun eru ákjósanleg einmitt þá 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008).  

2.4 Málþroskaröskun 
Þótt flest börn tileinki sér móðurmál sitt hjálparlaust og án vandkvæða og gerast þannig fullgildir 

málnotendur, er raunin ekki sú með öll börn. Sum börn lenda í erfiðleikum með að ná valdi á 

móðurmálinu og sýna óvenjuleg frávik í málþroska (Paul og Norbury, 2012).  

Börn með tal- og/ eða málþroskafrávik eru fjölbreyttur hópur sem vísar til allra þeirra sem sýna frávik 

í tali og/eða máli miðað við meðalgetu jafnaldra. Sértæk tal og málþroskafrávik falla undir alþjóðleg 

flokkunarkerfi sjúkdóma og annarra heilbrigðisvandamála eins og ICD-10 (World Health Organization, 

2001) og DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). Með frávikum í tali er átt við 

framburðarfrávik, raddvandamál og stam. Málþroskafrávik á hins vegar við um erfiðleika með skilning 

og/eða tjáningu á mæltu máli sem snúa að ýmsum málþáttum svo sem merkingarfræði, orðhlutafræði 

eða setningafræði (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra 

Sæunn Úlfsdóttir, 2012).  

Samkvæmt skilgreiningu samtaka bandarískra talmeina- og heyrnarfræðinga (American Speech 

Language Hearing Association, 1993) felur málþroskaröskun í sér erfiðleika með skilning og/eða 

tjáningu á mæltu og/eða rituðu máli eða öðrum táknkerfum. Röskunin getur snert (1) form tungumálsins 

(hljóðkerfisfræði, orðmyndunarfræði og setningafræði), (2) innihald (merkingarfræði) og/ eða (3) notkun 
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þess (málnotkun). Málþroskafrávik geta verið með ýmsu móti og birtingarmynd einkenna mismunandi, 

milli barna, eftir aldri og milli tungumála (Paul og Norbury, 2012). 

Lengi vel hafa málþroskafrávik verið flokkuð annað hvort almenn eða sértæk. Þegar málþroskafrávik 

fylgja öðrum þroskafrávikum eða heilkennum (t.d. einhverfu eða Downs-heilkenni) er talað um almenn 

málþroskafrávik (AM). Sértæk málþroskaröskun (SM) (e. specific language impairment) er hins vegar 

þegar barn mælist með frávik í málþroska á málþroskaprófum en verkleg greind og aðrir þroskaþættir 

eru innan dæmigerðra viðmiðunarmarka. Við greiningu á sértækri málþroskaröskun þarf að útiloka að 

önnur þroskafrávik séu til staðar (Leonard, 2014).  

Stöðluð málþroskapróf eru gjarnan notuð við greiningu á málþroskafrávikum því taka verður tillit til 

þess hvað telst vera eðlileg frávik miðað við aldur. Til þess að barn greinist með málþroskafrávik er alla 

jafna miðað við að það sé meira en 1,25 staðalfrávikum undir meðalgetu barna á sama aldri (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir o.fl., 2012). Málþroskafrávik geta verið misalvarleg, allt frá vægum yfir í alvarleg. Talað er 

um alvarleg frávik þegar barn víkur verulega frá meðalgetu jafnaldra á málþroskaprófum í tveimur eða 

fleirum þáttum máls (Bishop, 2006).   

Engar faraldsfræðilegar rannsóknir hafa verið gerðar á algengi málþroskaraskana á Íslandi. Í 

rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum og oft er vitnað í, er áætlað að um 7,4% eintyngdra fimm ára 

barna séu með sértæka málþroskaröskun, ef miðað er við 1,25 staðalfrávik frá meðalgetu á stöðluðum 

prófum. Einnig kom fram í þessari rannsókn að heldur fleiri drengir greinast með röskunina en stúlkur 

eða u.þ.b. 1,3 drengir á móti 1 stúlku (Tomblin, Records, Buckwalter, Zhang, Smith og O’Brien, 1997). 

Ef þessar erlendu tölur eru yfirfærðar yfir á íslenskt þýði má áætla að um 350-365 börn í hverjum árgangi 

glími við sértæka málþroskaröskun (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012).  

Þar sem tungumálið samanstendur af mörgum þáttum og frávik í málþroska geta komið fram í 

mismiklu mæli á þeim öllum, verða einkenni tveggja einstaklinga með SM ekki eins (Bishop, 2003). Börn 

með SM virðast læra málið í sömu röð og á sama hátt og börn með dæmigerðan málþroska, en mun 

hægar (Paul og Norbury, 2012). Eins og að ofan segir þá eru einkenni málþroskafrávika misalvarleg hjá 

einstaklingum og því horfur á framförum misgóðar. Börn með SM eru gjarnan sein til máls miðað við 

jafnaldra og lengur að ná tökum á nógu mörgum orðum til að byrja að nota málfræði og setningafræði. 

Þau tjá sig yfirleitt með einfaldari og styttri meðallengdum segða en jafnaldrar, fátæklegri orðaforða og 

málfræðiþekkingu er ábótavant. Jafnframt eiga þau oft í erfiðleikum með að skilja langar og málfræðilega 

flóknar setningar. Þau eiga oft erfiðara með að skynja og greina hljóð talmáls en önnur börn, sem bendir 

til þess að hljóðkerfi þeirra sé óþroskað. Auk þess vinna þau ekki úr upplýsingum tungumálsins á sama 

hraða og jafnaldrar, því vinnsluminni þeirra virðist hægara. Sum eiga sömuleiðis í vandræðum með 

framburð, en það er þó ekki algilt (Leonard, 2014; Paul og Norbury, 2012; Thordardottir, 2008).  

Rannsóknir hafa sýnt að frávik í málþroska geta leitt til náms- og lestrarerfiðleika þegar börn með 

SM byrja í skóla, auk þess sem andleg- félagsleg- og hegðunarleg vandkvæði eru algengari meðal 

þessa hóps (Bishop, 2014). Þau eiga sjaldnar frumkvæði að samskiptum en jafnaldrar og 

frásagnarhæfni þeirra er lakari (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2004).  

 Eins og kom fram hér að ofan þá leiddu niðurstöður íslenskrar rannsóknar á tengslum málþroska, 

læsis og sjálfsstjórnar hjá börnum á aldrinum fjögurra til átta ára í ljós að færni í málþroska (orðaforða, 
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málfræði og hlustunarskilning) við 4 ára aldur spáir fyrir um hvernig börnum gengur að læra að lesa 

þegar þau byrja í skóla (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2009). Því betri sem málþroski barna er í upphafi 

skólagöngu því betur gengur þeim að læra að lesa.  

Langtímarannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttir og félaga (2011) sýndi að málþroskamælingar við 5 ára 

aldur geta spáð fyrir um námsgengi út alla grunnskólagönguna. Málþroski 267 leikskólabarna var 

athugaður með málþroskaprófunum TOLD-2P (e. Test of Language Development–2 Primary) og 

HLJÓM-2. Síðan var frammistaða þeirra úr samræmdum prófum í fjórða, sjöunda og tíunda bekk notuð 

til þess að meta námsárangur þeirra í grunnskóla. Niðurstöður leiddu í ljós að sterk tengsl voru þarna á 

milli og héldust allan grunnskólann óháð námsgreinum. Sterkustu tengslin voru við stærðfræði í fjórða 

bekk og við íslensku í fjórða, sjöunda og tíunda bekk. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við 

erlendar rannsóknir um að málþroskamælingar í leikskóla geta spáð fyrir um námsgengi í grunnskóla.  

Þá benda rannsóknir einnig til þess að börn sem byrja í grunnskólanámi með laka færni í málþroska 

líður alla jafna verr í skólanum en börn á sama aldri með dæmigerðan málþroska (Amalía Björnsdóttir, 

Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2013). Börnin eru auk þess líklegri til að greinast 

með kvíðaröskun á unglingsaldri (Beitchman o.fl, 2001).  

Algengt er að fyrstu tvö árin í grunnskóla nái hluti barna með SM að fylgja jafnöldrum sínum að mestu 

leyti þar sem námið er frekar afmarkað og viðráðanlegt. Síðan þegar þau eldast og meiri kröfur eru 

gerðar um mállega færni, bæði í námi og í samskiptum við jafnaldra, þá standa þau afar illa að vígi og 

dragast smám saman aftur úr jafnöldrum sínum (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 2004; 

Rescorla, 2002). Ef börn eru enn með frávik í málþroska við 5 og 6 ára aldur þá eru miklar líkur á að 

þau komi til með að glíma við námsörðugleika út alla grunnskólagöngu sína (Stothard, Snowling, Bishop, 

Chipchase, Kaplan, 1998).  

Á unglingsárum getur málþroskaröskun valdið erfiðleikum með að: taka þátt í félagslífi, ljúka námi, 

fá atvinnu og eignast maka (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012). Hjá mörgum halda málörðugleikarnir 

áfram langt fram á fullorðinsár. Það sem virðist helst spá fyrir um hver afdrif fólks verða sem greinst hafa 

með málþroskaröskun, er hversu alvarleg frávikin voru í upphafi. Flestar langtímarannsóknir benda til 

þess að frávik í málþroska hafa langvarandi áhrif á getu fólks til að skrifa og lesa (Johnson, Beitchman 

og Brownlie, 2010; Law, Rush, Schoon og Parsons, 2009). 

Á síðastliðnum áratugum hafa fræðimenn reynt að átta sig á orsökum SM, bæði erfðafræðilegum og 

umhverfislegum, án þess að finna fullnægjandi skýringu. Rannsóknir gefa samt sem áður sterklega til 

kynna að SM sé að hluta til erfðafræðileg röskun þar sem eineggja tvíburar hafa áþekkari málfærni en 

tvíeggja tvíburar eða systkini sem alast upp við sömu umhverfisskilyrði og sömu málörvun (Bishop, 

2006; O´Grady, 2005). Einhver breytileiki á alvarleika og stöðugleika er hjá eineggja tvíburum með SM, 

sem bendir til þess að umhverfislegir þættir hafi áhrif á framvindu röskunarinnar. Hins vegar er mjög 

óvenjulegt að barn sem er með SM eigi eineggja tvíbura sem er með dæmigerðan málþroska. Það 

bendir enn frekar til þess að röskunin sé að hluta til af erfðafræðilegum toga. SM er yfirleitt ekki af völdum 

stökkbreytingar á einu geni heldur benda rannsóknir til að mörg mismunandi gen geti haft áhrif á 

málþroska og leitt til þess að barn nái ekki tökum á tungumálinu. Ekki hefur verið hægt að finna eina 

orsök fyrir röskuninni heldur bendir ýmislegt til þess að nokkrir samverkandi þættir (t.d. erfðafræðilegir 

og umhverfislegir) valdi því að barn nái ekki fullum tökum á tungumálinu. Það er því mikilvægt að tengja 
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þróun röskunarinnar ekki við einn ákveðinn þátt heldur hafa í huga að SM er oft afleiðing af flóknu 

samspili margra þátta (Bishop, 2009).   

Í ljósi þess að börn með málþroskaraskanir eru í áhættuhóp hvað varðar námsörðugleika, vanlíðan 

í skóla og erfiðleika með félagslega þátttöku, er mikilvægt að grípa inn í sem fyrst þegar grunur vaknar 

um frávik í málþroska hjá börnum. Til að minnka eða koma í veg fyrir þau áhrif sem málþroskafrávik 

kunna að hafa á þroska barna skiptir miklu máli að beita snemmtækri íhlutun (Beeghly, 2006).  

2.5 Snemmtæk íhlutun  
Snemmtæk íhlutun (e. early intervention) felst í því að bregðast við með markvissum aðgerðum um leið 

og rökstuddur grunur vaknar um frávik í málþroska hjá ungum börnum. Því fyrr sem markviss íhlutun 

hefst því meiri líkur eru á því að þjálfun skili árangri. Íhlutunin beinist ekki einungis að barninu sjálfu 

heldur jafnframt að umhverfi þess, bæði foreldrum og skóla. Nokkrir þættir skipta miklu máli þegar gæði 

snemmtækrar íhlutunar eru metin, þ.e. þátttaka foreldra, aldur barns þegar íhlutun hefst auk þess sem 

magn og gæði íhlutunar skiptir máli (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, 

Margrét Þóra Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014; Pence og Justice, 2008; Tryggvi Sigurðsson, 

2008).  

Starfsemi miðtaugakerfisins hjá ungum börnum er ekki fullmótuð og því eru þau móttækilegri fyrir 

íhlutun á yngri árum. Yfirleitt er miðað við tímabilið frá fæðingu til sex ára aldurs. Þetta þýðir að mikilvægt 

er að málþroskafrávik séu greind sem fyrst og markviss íhlutun fylgi í kjölfarið, svo hægt sé að draga úr 

eða jafnvel koma í veg fyrir þá erfiðleika sem barnið kann að lenda í síðar á ævinni (Pence og Justice, 

2008; Tryggvi Sigurðsson, 2008). Sú hugsun að bíða og sjá til hvort barnið nái aldursvarandi færni með 

tímanum getur haft slæmar afleiðingar í för með sér. Þá er hætta á að tími fari til spillis sem hefði getað 

farið í að hjálpa þessum börnum með örvun á því tímabili þar sem skilyrðin fyrir málþroska eru hvað 

best (Rescorla, 1989; Tryggvi Sigurðsson, 2008).  

Þegar niðurstöður málþroskaprófa liggja fyrir og ljóst er að barn þarf á íhlutun að halda er nauðsynlegt 

að setja upp einstaklingsáætlun og velja íhlutunarleið. Engin ein íhlutunarleið hentar öllum börnum og 

því þarf alltaf að taka mið að þörfum hvers barns fyrir sig og velja gagnreynda íhlutunarleið við hæfi 

(Paul og Norbury, 2012). Til þess að finna íhlutun sem hæfir hverju barni fyrir sig er mikilvægt að gera 

fyrst nákvæma úttekt á málþroska þess með áreiðanlegum og réttmætum málþroskaprófum.   

2.6 Málþroskapróf  
Þegar barni er vísað til talmeinafræðings er gjarnan gerð greining á málþroska þess. Í greiningu felst 

meðal annars að leggja fyrir málþroskapróf, taka og greina málsýni eða gera óformlegar athuganir 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012).  

Málþroskapróf eru stöðluð próf sem byggja á rannsóknum á eðlilegri máltöku og eru lögð fyrir börn 

þegar grunur leikur á að þau séu með slakan málþroska miðað við jafnaldra. Markmið þeirra er að finna 

þau börn sem eiga við vandkvæði í máli að stríða. Eins og kom fram í kafla 2.4 hér að ofan þá er yfirleitt 

talað um málþroskafrávik ef börn eru meira en 1,25 staðalfráviki undir meðalgetu jafnaldra á 

málþroskaprófum. Málþroskafrávik eru alltaf metin með málþroskaprófum m.a. vegna þess að taka 

verður tillit til hvað telst til eðlilegra frávika miðað við aldur. Til dæmis er ekki óeðlilegt að á ákveðnum 
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aldri noti börn t.d. einfaldar setningar eða einfaldi hljóð eða hljóðasambönd og eigi erfitt með 

þátíðarmyndun sagna. Aftur á móti ef flestallir jafnaldrar hafa náð tökum á ákveðnum þáttum 

tungumálsins, sem barn einfaldar á við yngri börn, er hægt að tala um frávik (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

o.fl., 2012). Réttmæt og áreiðanleg málþroskapróf greina á milli barna með og án röskunar. Mikilvægt 

er að finna þau börn sem eru með frávik strax í leikskóla þar sem góður orðaforði og færni í 

hljóðkerfisvitund eru grundvöllur góðrar námsfærni í grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2011; Paul 

og Norbury, 2012).  

Með málþroskaprófum eru helstu grunnþættir tungumálsins yfirleitt prófaðir eins og hljóðkerfi, 

merking orða og setninga, orðmyndun og setningagerðir. Flest þessara prófa eru byggð upp þannig að 

þau prófa bæði málkerfi tungumálsins, þ.e. málskilning og máltjáningu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 

2012). Líkt og kom fram í kaflanum um málskilning hér að ofan þá er málskilningur færni sem byggir á 

heyrnar- og sjónskyni og felur í sér hæfileikann til að skilja orð, hugtök og setningar en máltjáning felur 

hins vegar í sér virka notkun orða, málfræði og setninga (Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2011; Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012). Oftast leggja talmeinafræðingar og 

sálfræðingar málþroskapróf fyrir barn ef grunur leikur á að það sé með seinkaðan málþroska. 

Leikskólakennarar hafa jafnframt margir hverjir réttindi til að leggja ýmsar málþroskaskimanir fyrir í 

samráði við foreldra auk þess sem ungbarnavernd heilsugæslunnar skimar fyrir frávikum í málþroska 

við tveggja og hálfs árs og fjögurra ára aldur (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014).  

2.6.1 Próffræðilegir eiginleikar málþroskaprófa  
Nauðsynlegt er að málþroskapróf hafi viðunandi próffræðilega eiginleika svo að þau nýtist sem best við 

greiningu á málþroska barna. Viðunandi próffræðilegir eiginleikar mælitækja þýðir meðal annars að þau 

séu áreiðanleg, réttmæt og hafi viðeigandi staðla (e. norms). Einnig byggjast próffræðilegir eiginleikar 

mælitækja á eiginleikum einstakra prófatriða, t.d. þyngd atriða og tengsl þeirra við aðra prófþætti. Hægt 

er að skoða eiginleika einstakra prófatriða með svokallaðri atriðagreiningu en hún gefur upplýsingar um 

hvernig einstökum atriðum er svarað og hver tengsl hvers atriðis er við heildarútkomu prófsins eða 

einstaka þætti þess. Þyngd prófatriða vísar til þess hversu hátt hlutfall einstaklinga getur svarað tilteknu 

prófatriði rétt. Þungt atriði krefst mikillar hæfni til að því sé svarað rétt en létt atriði krefst lítillar hæfni til 

að því sé svarað rétt. Ef margir svara prófatriði rétt er það talið of létt en ef margir svara atriði rangt er 

það talið of þungt. Mikilvægt er að dreifing í þyngd atriða sé góð. Í atriðagreiningu er oft miðað við að 

þyngd atriða sé á bilinu 0,30-0,70. Atriði sem hafa þyngdarstuðul á þessu bili eru talin hafa gott 

sundurgreiningargildi (Anastasi og Urbina, 1997). Samkvæmt Benson og Clark (1982) er æskilegt að 

atriði hafi sundurgreiningargildi yfir 0,30 til að það megi nota áfram. Atriði sem hafa gildi á bilinu 0,20-

0,29 ætti að endurskoða en þau atriði sem hafa gildi 0,19 og lægra ætti að fjarlægja (Guðrún Árnadóttir, 

2003). Ef mælitæki hefur viðunandi próffræðilega eiginleika tryggir það bæði öryggi og gæði í 

greiningarvinnu (Coaly, 2014; Furr og Bacharach, 2014; Paul og Norbury, 2012). Áreiðanleiki vísar til 

þess hversu stöðug og nákvæm mælingin er og þá hvort samkvæmni sé milli endurtekinna eða jafngildra 

mælinga (Coaly, 2014). Réttmæti vísar hins vegar til þess að hve miklu leyti raunvís og fræðileg gögn 

styðja tiltekna túlkun á prófniðurstöðum. Réttmæti er því grundvallaratriði í þróun og mati á mælitækjum. 

Þegar prófniðurstöður eru notaðar eða túlkaðar á fleiri en einn veg er mikilvægt að hver túlkun sé réttmæt 
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(AERA, APA & NCME, 1999). Eitt af nauðsynlegum, en ekki nægjanlegum, skilyrðum þess að mæling 

geti verið réttmæt er viðunandi áreiðanleiki (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005; Sattler, 

1988).  

Staðlað mælitæki felur í sér að form, innihald, matsreglur og reglur um fyrirlögn prófsins eru fyrirfram 

ákveðin (staðlað) auk þess sem viðeigandi gögnum hefur verið safnað til að útbúa aldursviðmið fyrir 

prófið (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Þessi viðmið eru nauðsynleg í allri greiningarvinnu og 

forsenda þess að hægt sé að leggja mat á stöðu einstaklinga og greina styrk- og veikleika þeirra. Við 

stöðlun er nauðsynlegt að safna gögnum með kerfisbundnu úrtaki sem endurspeglar þýðið sem allra 

best (Sigurgrímur Skúlason, 2005). 

2.6.2 Áreiðanleiki  
Eins og kom fram hér að ofan þá vísar áreiðanleiki til nákvæmni og stöðugleika mælinga (Coaly, 2014; 

Paul og Norbury, 2012). Því stöðugri sem mat er frá einni mælingu til annarrar, þeim mun minni skekkja 

fylgir mælingunni og þeim mun hærri áreiðanleiki. Ef áreiðanleiki prófs er hár má búast við því með 

nokkru öryggi að prófið gefi svipaða niðurstöðu sé það endurtekið aftur. Því lægri sem áreiðanleiki prófs 

er því meiri breytileika má búast við í stigum próftaka. Lítill áreiðanleiki er tilkominn vegna þess að 

tilviljunarkenndar skekkjur hafa áhrif á niðurstöðuna þannig að hún endurspeglar verr þá hugsmíð sem 

ætlunin er að meta (Guðmundur Arnkelsson, 2006; Furr og Bacharach, 2014; Paul og Norbury, 2012). 

Ýmsar tegundir áreiðanleikastuðla eru notaðir til að meta áreiðanleika, t.d. endurprófunaráreiðanleiki (e. 

test-retest reliability), áreiðanleiki hliðstæðra útgáfa prófa (e. alternate–forms reliability), innri 

áreiðanleiki (e. internal-consistency reliability), samkvæmni milli matsmanna (e. inter-rater reliability) 

helmingunaráreiðanleiki (e. split-half reliability).  

Endurprófunaráreiðanleiki felur í sér að sama prófið eða mælingin er lögð fyrir sama einstaklinginn 

tvisvar sinnum með tiltölulega stuttu millibili. Áreiðanleikastuðull er reiknaður út með því að athuga 

Pearson-fylgni milli heildartalna fyrri og seinni fyrirlagnar. Þegar mælitæki er notað til að meta stöðu 

einstaklings yfir ákveðið tímabil skiptir þessi tegund áreiðanleikastuðuls máli (Coaly, 2014; Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005; Guðmundur Arnkelsson, 2006; Paul og Norbury, 2012). 

Endurtekin prófun er aðallega næm fyrir áhrifum tíma, þ.e. tilviljunarbundnum breytingum á ástandi 

próftaka, aðstæðum og fyrirlögn. Ef tíminn milli fyrirlagna er of stuttur eykur það líkur á því að próftakar 

muni svör sín frá fyrri fyrirlögn ásamt því að æfingaáhrif geta verið breytileg og þar af leiðandi lækkað 

áreiðanleikastuðulinn. Ef hins vegar of langur tími líður á milli eykur það líkurnar á því að próftakar hafi 

í raun og veru breyst og því sé frekar verið að mæla stöðugleika mælinganna en áreiðanleika þeirra 

(Guðmundur Arnkelsson, 2006). Tíminn á milli fyrirlagna skiptir því máli og er æskilegur tími talinn vera 

um tvær til átta vikur. Miklu máli skipir að halda öllum umhverfislegum breytum stöðugum til að koma í 

veg fyrir áhrif ytri þátta (Furr og Bacharach, 2014).   

Áreiðanleiki hliðstæðra útgáfa prófa felur í sér að tvær hliðstæðar útgáfur prófs eru lagðar fyrir sömu 

einstaklinga og reiknuð er fylgni milli heildartalnanna. Fylgni milli heildartalna er þá áreiðanleiki mældra 

gilda. Til að tvær útgáfur sama prófs geti talist vera hliðstæðar er mikilvægt að meðaltal, staðalfrávik, 

mæld gildi og dreifni á báðum prófum séu eins eða a.m.k. svipuð. Þessi aðferð metur breytileika sem er 
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tilkominn vegna þess hvernig prófatriði veljast í prófið (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005; 

Furr og Bacharach, 2014; Guðmundur Arnkelsson, 2006).  

Innri áreiðanleiki gefur til kynna að hve miklu leyti prófatriðin meta sömu hugsmíð, þ.e. hversu einsleit 

atriðin eru og grundvallast á samræmi í svörun ólíkra prófatriða. Mat á innri áreiðanleika felur í sér að 

skoða fylgni milli prófatriða með mismunandi stuðlum (Guðmundur Arnkelsson, 2006; Sattler, 1988). 

Þeir áreiðanleikastuðlar sem gjarnan eru notaðir til að meta innri áreiðanleika eru Kuder-Richardson 

(KR-20) og alfastuðull (Cronbach’s alpha). KR-20 er notaður þegar atriði eru metin á tvískiptum kvarða, 

þar sem gefið er rétt eða rangt fyrir atriði. Þegar atriði eru hins vegar metin á samfelldum kvarða (t.d. 

0,1,2) er yfirleitt notast við alfastuðul. Áreiðanleikastuðull tekur gildi á bilinu 0,00-1,00 og er alla jafna 

talinn viðunandi þegar hann er a.m.k. 0,70. Ef áreiðanleikastuðull er 0,90 eða hærri telst hann vera mjög 

góður (Coaley, 2014; Polit og Beck, 2012). Engar algildar reglur eru þó til um það hversu hár 

áreiðanleikastuðull á að vera og verður að meta hvað telst ásættanlegt hverju sinni. Það verður að skoða 

hvað á að gera við niðurstöður eða um hvað er ályktað. Því lægri sem stuðullinn er þeim mun meiri 

hætta er á að ályktanir sem dregnar eru af niðurstöðum prófana verði rangar. Eftir því sem stuðullinn 

lækkar eykst villudreifingin (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005; Furr og Bacharach, 2014; 

Sattler, 1988). 

Samkvæmni milli matsmanna er metið með því að fá tvo eða fleiri mismunandi matsmenn til að meta 

sama einstakling með tilliti til einhverra eiginleika og sjá hvort samræmi er í mati þeirra (Furr og 

Bacharach, 2014).  

Helmingunaráreiðanleiki er reiknaður með því að skipta atriðum prófs í tvo helminga eftir ákveðinni 

reglu og reikna fylgni milli prófhelminga. Fylgnin er síðan leiðrétt til að fá út áreiðanleikastuðul sem 

endurspeglar áreiðanleika prófs í fullri lengd. Ein regla til að skipta atriðum prófs í tvo helminga er að 

setja öll atriði sem eru merkt jöfnum tölum saman og öll oddatöluatriði saman. Ólíkar aðferðir til að skipta 

atriðum í tvo helminga eru líklegar til að gefa mismunandi niðurstöður (Coaly, 2014; Einar Guðmundsson 

og Árni Kristjánsson, 2005).  

2.6.3 Réttmæti  
Athugun á réttmæti felur í sér að safna gögnum sem veita góðan vísindalegan grundvöll fyrir fyrirhugaða 

notkun á prófi (AERA, APA & NCME, 1999). Þrjár helstu tegundir réttmætis eru hugsmíðaréttmæti (e. 

construct-related validity), inntaksréttmæti (e. content-related validity) og viðmiðsréttmæti (e. criterion-

related validity) (Coaley, 2014).  

Hugsmíðaréttmæti vísar til þess hvort formgerð prófs og tengsl þess við önnur mælitæki samræmist 

ráðandi kenningum og hugmyndum um þá hugsmíð sem prófinu er ætlað að mæla (Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2006). Hugsmíðaréttmæti er metið með margs konar aðferðum, t.d. með því að kanna 

samleitni- (e. convergent validity) og aðgreiningarréttmæti (e. discriminant validity) prófsins. 

Samleitniréttmæti er mælikvarði á fylgni milli tveggja ólíkra mælinga á fræðilega skyldum hugtökum, 

eins og á máltjáningu og á málskilningi. Aðgreiningarréttmæti er hins vegar mælikvarði á fylgni milli 

tveggja ólíkra mælinga á fræðilega óskyldum hugtökum eins og fínhreyfingum og máltjáningu. 

Hugsmíðaréttmæti er talið gott þegar fylgni milli skyldra hugsmíða er há en fylgni milli óskyldra hugsmíða 

er lág (Furr og Bacharach, 2014; Guðmundur B. Arnkelsson, 2006).  
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Inntaksréttmæti gefur til kynna að hve miklu leyti prófatriði samræmast þeirri hugsmíð sem prófinu 

er ætlað að mæla, þ.e. hvort prófið meti alla fleti viðkomandi hugsmíðar. Þetta er oft mikilvægur þáttur 

þegar kunnáttupróf (e. achievement tests) eru samin. Inntaksréttmæti er yfirleitt ekki metið á 

megindlegan hátt heldur á eigindlegan. Ýmsar aðferðir eru gjarnan notaðar til að ákvarða 

inntaksréttmæti. Ein leið er t.d. að fá sérfræðinga á því efnissviði sem hugsmíð prófsins nær yfir til taka 

þátt í samningu prófsins eða lesa prófatriðin yfir til að tryggja að þau beinist markvisst að því efni sem 

prófinu er ætlað að ná yfir (Coaly, 2014; Guðmundur B. Arnkelsson, 2006 ).  

Viðmiðsréttmæti vísar til þess hversu sterk tengsl próf hefur við aðrar mælingar sem ættu að tengjast 

niðurstöðu prófsins. Viðmiðsréttmæti er gjarnan skipt í forspáréttmæti (e. predictive validity) og 

samtímaréttmæti (e. concurrent validity). Með forspáréttmæti eru metin tengsl við mælingar sem gerðar 

eru síðar en með samtímaréttmæti eru metin tengsl við aðrar mælingar frá sama tíma (Furr og 

Bacharach, 2014; Sattler, 1988).  

2.6.4 Helstu málþroskapróf í notkun á Íslandi  
Ekki eru til mörg málþroskapróf sem byggja á þekkingu á málþróun barna hérlendis. Eins og kom fram 

í inngangi eru langflest málþroskapróf sem notuð eru á Íslandi þýdd eða stöðluð úr ensku. Þau 

málþroskapróf sem hafa verið hönnuð með máltöku íslenskra barna í huga eru: Orðaskil, eftir Elínu Þöll 

Þórðardóttur (1998); EFI-2 málþroskaskimun, eftir Elmar Þórðarson, Friðrik Rúnar Guðmundsson og 

Ingibjörgu Símonardóttur (2012); Málfærni ungra barna (MUB) eftir Þóru Másdóttur, Sigurgrím Skúlason, 

Friðrik Rúnar Guðmundsson og Hrafnhildi Halldórsdóttur (Þóra Másdóttir, 2016a); og Orðalykill eftir 

Eyrúnu Kristínu Gunnarsdóttur, Daníel Þór Ólason og Jörgen L. Pind (Eyrún Kristína Gunnarsdóttir, 

Daniel Þór Ólason og Jörgen L. Pind, 2004). Orðaskil, Efi-2 málþroskaskimun og Málfærni ungra barna 

eru öll notuð til að meta málþroska barna fjögurra ára og yngri en Orðalykill er notað til að meta 

málþroska íslenskra barna á grunnskólaaldri.  

Orðaskil er íslenskt málþroskapróf sem hannað er eftir amerískri fyrirmynd, The MacArthur 

Communicative Development Inventory for Toodlers. Prófið er ætlað að mæla virkan orðaforða barna á 

aldrinum 18 til 36 mánaða sem og færni þeirra í beygingakerfi og setningagerð málsins. Foreldrar sjá 

um að fylla út prófið en það skiptist í tvo hluta: Orð; og Setningar og málfræði. Prófhlutinn orð skiptist í 

tvo hluta: Orðaforðagátlista og Umræðuefni en prófhlutinn Setningar og málfræði skiptist í fimm hluta, 

Beygingar, Orðmyndir, Villur, Setningar og Setningagerðir (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). 

EFI málþroskaskimun var notuð til að finna hugsanleg málþroskafrávik hjá börnum sem komu til 3,5 

árs skoðunar á heilsugæslustöðvum milli 1999 og 2009. Hjúkrunarfræðingar lögðu að mestu prófið fyrir 

en þegar ákveðið var að aldursbundnar skoðanir færu fram við tveggja og hálfs árs og fjögurra ára aldur 

var notkun EFI málþroskaskimunarinnar innan heilsugæslunnar sjálfhætt. Árið 2012 kom út EFI-2 

málþroskaskimun eftir sömu höfunda, sem byggð er á fyrri útgáfu prófsins en með smávægilegum 

breytingum. Skimuninni er ætlað að finna börn sem víkja mest frá meðaltali barna í máltjáningu og 

málskilningi og er notuð á leikskólum til notkunar af leikskólakennurum eða öðru sérmenntuðu starfsfólki. 

EFI-2 skimar máltjáningu og málskilning hjá börnum á breiðara aldursbili en áður (Elmar Þórðarson, 

Friðrik Rúnar Guðmundsson og Ingibjörg Símonardóttir, 2012). 
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Málfærni ungra barna (MUB) er nýtt málþroskapróf sem samið er á íslensku og er enn í vinnslu. 

Prófið er samið af Þóru Másdóttur, Friðriki Rúnari Guðmundssyni, Hrafnhildi Halldórsdóttur og Sigurgrími 

Skúlasyni og er ætlað börnum á aldrinum 2;0-3;11 ára. Það byggist á rannsóknum um íslenskt mál og 

máltöku íslenskra barna og metur bæði málskilning og máltjáningu (Þóra Másdóttir, 2016a). 

Orðalykill er staðlað orðaforðapróf ætlað íslenskum börnum á aldrinum 6-16 ára. Prófið 

samanstendur af 55 þyngdarröðuðum orðum og er barnið beðið um að útskýra orðið annað hvort 

skriflega eða munnlega, allt eftir ritfærni og aldri þess (Eyrún Kristína Gunnarsdóttir, Daníel Þór Ólason 

og Jörgen L. Pind, 2004).  

Ekkert íslenskt málþroskapróf er til sem talmeinafræðingar geta notað til að meta alhliða málþroska 

barna á aldrinum fjögurra til sex ára. Það próf sem er helst notað fyrir þennan aldurshóp, Test of 

Language Development-2P (TOLD-2P), er bandarískt próf sem hefur verið þýtt og staðfært hérlendis 

fyrir börn á aldrinum 4;0 til 8;6 ára. Prófið er eftir Newcomer og Hammil (Newcomer og Hammil, 1988). 

Þýðing og staðfærsla þess hófst árið 1988 og var prófið gefið út árið 1995 hérlendis. Einar 

Guðmundsson, Ingibjörg Símonardóttir, Sigurgrímur Skúlason og Sigríður Pétursdóttir sáu um þýðingu 

og staðfærslu. TOLD-2P er eina málþroskaprófið sem hefur verið staðfært að íslensku þýði fyrir þennan 

aldurshóp og er þar af leiðandi enn mikið notað í dag þrátt fyrir annmarka þess bæði vegna breyttra 

þjóðfélagstíma og munar á tungumáli. TOLD-2P er ætlað að meta málþroskahæfni barna, bæði 

málskilning og máltjáningu. Yfirþættir prófsins eru: hljóðkerfisfræði, setningafræði og merkingarfræði og 

undirþættir eru: orðþekking út frá myndum, orðskilningur, túlkun setninga, endurtekning setninga, 

botnun setninga, hljóðgreining og framburður (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 1995). 

Önnur próf sem eru í notkun fyrir börn á aldrinum fjögurra til sex ára hérlendis eru þýdd og óstöðluð 

sem þýðir að notast er við erlend aldursviðmið. Dæmi um slík próf eru CELF-Preschool-2 (e. Clinical 

Evaluation of Language Fundamentals-Preschool: Second Edition) og Reynell Development Language 

Scale.    

CELF-Preschool-2 er breskt málþroskapróf og er ætlað að meta og greina málþroska barna á 

aldrinum 3;00-6:11. Prófið metur minni, merkingarfræði, orðmyndunarfræði og setningafræði. Það 

samanstendur af 6 undirprófum sem meta bæði málskilning og máltjáningu (Wiig, Secord og Semel, 

2000). Þau viðmið sem stuðst er við hér á landi voru stöðluð á u.þ.b. 600 breskum börnum (Foster, 

Lloyd og Peers, 2000).   

Reynell Development Language Scale er upphaflega komið frá Englandi og var þýtt og staðfært hér 

á landi í lok síðustu aldar. Prófinu er ætlað að kanna málskilning og máltjáningu barna á aldrinum 

fimmtán mánaða til sjö og hálfs árs. Málskilningshluti prófsins skiptist í tíu undirpróf og máltjáningarhluti 

þess í ellefu undirpróf. (María Kjeld og Þorsteinn Sigurðsson, 1984). 

Eins og sjá má á þessari stuttu umfjöllun um málþroskapróf þá hafa íslenskir talmeinafræðingar ekki 

úr mörgum matstækjum að velja til að meta málþroska barna. Mikil vöntun er á málþroskaprófi fyrir börn 

eldri en fjögurra ára sem hefur góða próffræðilega eiginleika og hefur verið staðlað á íslenskum börnum. 

Vegna svokallaðra Flynn áhrifa (e. Flynn effect) þarf að endurnýja próf með reglulegu millibili þar sem 

greindarvísitala mannsins fer hækkandi með hverjum áratug sem líður. Þýðið sem verið er að prófa 

breytist og atriði í prófum verða úrelt í takt við þá breytingu á þjóðfélaginu. Til að mynda breytist 
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hugtakanotkun, orðaforði og málfræði (Trahan, Stuebing, Hiscock og Fletcher, 2014). Vegna þessa er í 

þróun málþroskaprófið Málfærni eldri leikskólabarna. 

2.7 Málþroskaprófið Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) 
Sökum þess að skortur er á íslenskum málþroskaprófum fyrir börn eldri en fjögurra ára var íslenskt 

málþroskapróf fyrir börn í þessum aldurshópi útbúið frá grunni. Eins og kom fram í inngangi þá ber prófið 

heitið Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) og eru höfundar prófsins þær dr. Þóra Másdóttir, dr. Jóhanna 

T. Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, talmeinafræðingar. Höfundar sömdu prófatriði og byggðu valið 

á: rannsóknum á máltöku íslenskra barna, fyrirliggjandi íslenskum prófum (t.d. Bullorðapróf EÞÞ, 

Gagnabanka JE um málsýni (GJEUM), Málhljóðapróf ÞM og HLJÓM-2) og öðrum erlendum prófum sem 

komin eru til ára sinna (t.d. TOLD-2P og Reynell). Prófinu er ætlað að meta málþroska barna á aldrinum 

fjögurra til sex ára (Þóra Másdóttir, 2016b). 

Hugsmíð prófsins byggist á kenningum um fimmþætta skiptingu tungumáls; merkingarfræði, 

setningafræði, hljóðkerfisfræði, orðhlutafræði og málnotkun. MELB metur alla þættina nema málnotkun 

og falla þættirnir ýmist undir málskilning eða máltjáningu auk þess sem það reynir á vinnsluminni. Prófið 

samanstendur af tíu prófþáttum sem hver fyrir sig reynir á ólíka þætti málþroskans (Þóra Másdóttir, 

2016b). Prófið er enn í vinnslu en í kafla 4.2 um mælitæki má sjá nánari lýsingu á uppsetningu prófþátta 

eins og þeir voru fyrir þessa forprófun. 

2.7.1 Fyrri forprófanir á MELB  
Gerðar hafa verið tvær forprófanir á MELB en tilgangurinn með þeim var að skoða hvernig orð og myndir 

henta þeim aldri sem prófinu er ætlað, bæði hvað varðar útlit mynda og þyngdarstig atriða. Einnig var 

skoðaður innri áreiðanleiki og fylgni milli atriða. Þrír meistaranemar í talmeinafræði gerðu fyrstu 

forprófunina á 316 prófatriðum MELB í byrjun ársins 2014. Nemarnir skiptu forprófuninni á milli sín eftir 

prófþáttum og skrifaði hver um sig meistararitgerð um sína prófþætti. Prófið bar þá heitið MEB (Málfærni 

eldri barna) en hefur nú verið breytt í MELB (Málfærni eldri leikskólabarna). Megintilgangur þeirrar 

rannsóknar var að komast að því hvaða prófatriði kæmust yfir á næsta stig þróunar prófsins. 

Þátttakendur voru 98 íslensk börn úr ólíkum hverfum í Reykjavík á aldrinum 4;0-5;11 ára. Þar af voru 

52 drengir og 46 stúlkur. Þátttakendum var skipt upp í þrjú aldursbil til að gera samanburð á aldri 

mögulegan: 4;0-4,3, 4;10-5;1 og 5;8-5;11. Spurningalisti tengdur heilsu og þroska þátttakanda var 

lagður fyrir foreldra og fylgni nokkurra spurninga við heildarskor þátttakanda skoðuð. 

Margrét Samúelsdóttir (2014) tók fyrir prófþættina: Orðskilningur, Hugtakaskilningur og Nefning 

(merkingarfræði) auk þess sem hún athugaði hvort fylgni væri milli menntunar móður og heildarskors 

barns á prófþáttunum þremur. Niðurstöður sýndu að með auknum aldri eykst geta barna til að svara 

prófatriðum rétt. Reiknuð var út heildarfylgni og voru 42 atriði af 92 með fylgni ≧	0,30. Innri áreiðanleiki 

prófþátta var á bilinu 0,72-0,82. Fylgni milli prófþátta var 0,64-0,75 sem telst vera marktækt ef miðað er 

við p > 0,01. Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur munur á getu hópa eftir kyni. Þá hafði menntun 

móður eingöngu marktæka fylgni við heildarstigafjölda barna í yngsta aldurshópnum.  

Auður Hallsdóttir (2014) tók fyrir prófþættina: Botnun setninga I, Botnun setninga II og Túlkun 

setninga. Jafnframt skoðaði hún hvort tengsl væru á milli þess hversu oft lesið var fyrir börn á viku og 
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heildarstigafjölda. Helstu niðurstöður voru þær að geta barna jókst með hækkandi aldri í öllum þremur 

prófþáttunum í heild en ekki í einstökum prófatriðum. Prófþættirnir greindu ekki nægilega vel á milli 

fjögurra og fimm ára aldurs en aðeins betur á milli fimm og sex ára aldurs. Það gefur vísbendingu um 

að þyngdardreifing atriða hafi ekki verið nægilega góð, þ.e. atriði voru ýmist of létt eða of þung. Í 

prófþáttunum voru alls 25 atriði af 97 með fylgni ≦	0,20. Innri áreiðanleiki mældist á bilinu 0,74-0,90 og 

reyndist fylgni milli prófþátta vera marktæk miðað við p < 0,01. Ekki var marktækur munur eftir kyni í 

neinu aldursbili (p > 0,05). Tengsl fundust á milli þess hversu oft lesið var fyrir börn í viku og heildargetu 

þeirra en þó kom eingöngu fram marktækur munur hjá fjögurra og sex ára börnum (yngsta og elsta 

aldursbili). Þau börn sem lesið var fyrir daglega fengu að meðaltali fleiri stig en jafnaldrar þeirra sem 

aðeins var lesið fyrir tvisvar eða sjaldnar í viku. Jafnframt kom í ljós marktækur munur á heildargetu 

þeirra fjögurra ára barna sem höfðu mikinn áhuga á að skoða bækur og hlusta á sögur og heildargetu 

jafnaldra sem höfðu einungis stundum áhuga á að skoða bækur og hlusta á sögur.  

Þá tók Sólveig Arnardóttir (2014) fyrir prófþættina: Endurtekning setninga, Endurtekning orðleysa, 

Hljóðkerfisvitund og Framburður fjölatkvæðaorða auk þess sem hún athugaði hvort tengsl væru á milli 

lestrarerfiðleika í fjölskyldu og heildargetu barns á þessum fjórum prófþáttum. Líkt og í hinum 

forprófunum þá gáfu niðurstöður til kynna góðan stíganda í meðaltalsstigum eftir aldurshópum. Í 

prófþáttunum: Endurtekning setninga og Endurtekning orðleysa var dreifing léttra, miðlungs og þungra 

prófatriða viðunandi en í prófþættinum Framburður fjölatkvæða orða voru hins vegar of mörg þung atriði 

og í þættinum Hljóðkerfisvitund var meira af léttum atriðum en þungum. Áreiðanleikastuðull reyndist hár 

fyrir alla prófþættina (0,81-0,93) og var fylgni milli allra prófþáttanna marktæk (p < 0,01). Marktækur 

munur var á meðalskorum drengja og stúlkna fyrir elsta aldursbilið, drengjum í hag. Engin marktæk 

fylgni var á milli lestrarerfiðleika í ættinni og heildarstigafjölda þátttakenda á prófþáttunum fjórum.  

Þegar heildarniðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar var áreiðanleikastuðull (Chronbach’s Alpha) 

fyrir alla prófþættina viðunandi. Áreiðanleiki lækkaði í sumum prófþáttum þegar atriðum var fækkað, 

þrátt fyrir að leitast hafi verið við að fella á brott of létt og of þung atriði, þ.e. því færri sem atriðin urðu 

þeim mun lægri varð áreiðanleikinn. Prófþættir greindu ekki nægilega vel á milli aldursbila og var 

kynjamunur almennt ekki marktækur, nema í einum aldurshópi.  

Eftir forprófunina fóru höfundar prófsins yfir niðurstöður hennar og gerðu endurbætur á prófinu. Prófið 

var stytt um 95 atriði, úr 316 atriðum niður í 221. Nothæf atriði sem greindu nægilega vel á milli 

aldurshópa voru valin í áframhaldandi þróun prófsins en þau atriði sem greindu ekki nægilega vel á milli 

voru tekin út. Síðan var atriðum þyngdarraðað í samræmi við niðurstöður forprófunar og 32 nýjum 

prófatriðum bætt við. Einnig teiknaði Linda Erlendsdóttir myndir fyrir prófið til að samræma heildarútlit 

þess en við fyrstu forprófun voru notaðar myndir úr ýmsum áttum, fengnar af Internetinu.  

Haustið 2016 var síðan hafist handa við síðari forprófun á MELB og var hún framkvæmd af Hildi Rut 

Sigurbjartsdóttur meistaranema í talmeinafræði. Þátttakendur í þeirri forprófun voru 61 íslenskt 

leikskólabarn á aldrinum 4;00-5;11 ára, þar af 30 drengir og 31 stúlka. Börnin komu úr átta leikskólum 

sem valdir voru af hentugleika úr mismunandi hverfum Reykjavíkur. Notast var við sömu aldursbil og í 

fyrstu forprófun. Niðurstöður sýndu að með hækkandi aldri jókst svarhlutfall réttra svara, þar sem 

miðaldurshópurinn svaraði að meðaltali fleiri atriðum rétt en yngsti aldurshópurinn og elsti 

aldurshópurinn fleiri atriðum rétt heldur en yngsti og miðhópurinn. Í prófþáttunum: Orðskilningur, 
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Nefning, Endurtekning setninga, Botnun setninga II og Endurtekning orðleysa var hlutfall á milli réttra 

svara talsvert hátt sem bendir til þess að of mörg létt prófatriði séu í þessum þáttum. Í prófþáttunum: 

Hugtakaskilningur, Botnun setninga I, Hljóðkerfisvitund og Framburður fjölatkvæða orða og Túlkun 

setninga var dreifing léttra, miðlungs og þungra prófatriða hins vegar ásættanleg. Áreiðanleikinn mældist 

yfir 0,70 fyrir alla prófþættina nema fyrir prófþættina: Orðskilningur, Túlkun setninga og Endurtekning 

orðleysa en þar mældist áreiðanleikinn undir 0,60 sem telst vera óviðunandi . Reiknuð voru út 

heildarfylgni atriða við prófþátt og voru alls 51 atriði af 221 atriði með fylgni undir 0,20. Fylgni milli 

prófþátta var marktæk í öllum tilvikum nema þremur en það var fylgni á milli Endurtekningu orðleysa og 

Orðskilnings, Endurtekningu orðleysa og Hugtakaskilnings og Framburðar fjölatkvæða orða og 

Hljóðkerfisvitundar. Lítill munur kom fram á milli kynja en drengir mældust með hærra heildarmeðaltal 

en stúlkur í yngsta aldurshópnum en stúlkur með hærra meðaltal í mið og elsta aldurshópnum. Munur 

milli kynja mældist þó ekki marktækur í neinum tilfellum (Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018).  

Að lokinni forprófun Hildar fóru höfundar yfir niðurstöður og gerðu endurbætur á prófinu fyrir þriðju 

forprófun. Atriðum á prófinu var fjölgað um 20 atriði og fóru úr 221 upp í 241. Alls var 22 atriðum breytt. 

Röðun atriða í prófþáttum var einnig breytt í samræmi við niðurstöður forprófunar Hildar. Jafnframt voru 

gerðar breytingar á röðum prófþátta. Þá voru breytingar gerðar á nöfnum allra prófþátta. Eftirfarandi 

breytingar voru gerðar á prófþáttum sem falla undir málskilningshluta prófsins:  

Orðskilningur: Hér var atriðum fjölgað um sjö, þ.e. úr 23 í 30, auk þess sem heiti prófþáttar var breytt úr 

Orðskilningur í Skilningur: Orð. Þau atriði sem bættust við voru: tjörn, undrandi, einlitur, laukur, kálfur, 

blundar, roð. Í atriði númer sjö (strönd) var myndinni af markorðinu breytt og tekið út sólstóll, sólhlíf og 

sól. Farið var yfir staðsetningu markorða og leitast við að hafa álíka mörg markorð: A, B, C og D.  

Hugtakaskilningur: Hér var atriðum fjölgað um tvö, þ.e. úr 12 í 14. Þau atriði sem bættust við voru: lengst 

til hægri og þyngstur. Heitir prófþáttar var breytt úr Hugtakaskilningur í Skilningur: Hugtök.  

Túlkun setninga: Hér var atriðum fjölgað um fjögur atriði, þ.e. úr 26 í 30. Atriðum sem var bætt við voru: 

bentu á þynnstu bókina, barnið hafði verið í baði, hundurinn er við hliðina á stólnum og hann klippti hana 

áður en hann fór. Þá var orðalagi í atriðum 2, 5, 8, 10 og 13 breytt úr „hver er minnstur?“ í „bentu á 

minnsta strákinn“ (2), úr „Dísa er búin með mjólkina sína“ í „Dísa er alveg búin með mjólkina sína“ (5), 

úr „hundurinn er á milli“ í „hundurinn situr á milli“ (8), úr „strákurinn dregur bílana“ í „strákurinn dregur 

báða bílana“ (10) og úr „rétt áðan stökk kisan niður úr trénu“ í „kisan stökk rétt áðan niður úr trénu“. Í 

atriði 12 (stelpan er í gulu pilsi og með enga vettlinga) var gerð breyting á myndaröð, fremsta myndin 

var færð aftast og aftasta var færð fremst. Heiti prófþáttar var breytt úr Túlkun setninga í Skilningur: 

Setningar.  

Hljóðkerfisvitund: Hér var heiti prófþáttar breytt úr Hljóðkerfisvitund í Skilningur: Hljóðkerfisvitund 

(Samstöfur). Engar aðrar breytingar voru gerðar á þessum prófþætti.  
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3 Markmið 
Af umfjölluninni hér að ofan er ljóst að mikil vöntun er á íslenskum málþroskaprófum sem meta alhliða 

málþroska barna á aldrinum fjögurra til sex ára. Þau málþroskapróf sem talmeinafræðingar notast við í 

dag eru öll uppruninn erlendis, þ.e. ekkert þeirra hefur verið samið frá grunni hérlendis. Til að stuðla að 

því að barn með frávik í málþroska fái viðhlítandi meðferð er mikilvægt að það liggi fyrir áreiðanlegt og 

réttmætt mat á málþroska þess. Nákvæmt og áreiðanlegt mat leggur síðan grunninn að gagnreyndu 

meðferðarúrræði. Lítið er um málþroskapróf á Íslandi sem hafa viðunandi próffræðilega eiginleika og er 

MELB ætlað að bæta úr þeirri þörf. Við samningu nýrra prófa er mikilvægt að gera forprófun á atriðum 

prófþátta og meta próffræðilega eiginleika þeirra, svo sem áreiðanleika og réttmæti. Þannig er hægt að 

meta hvaða atriði henta til að meta málþroska barna og hver ekki og hvernig eigi að þyngdarraða þeim. 

Markmið þessarar rannsóknar er að gera þriðju forprófun á MELB og meta hvort prófatriði á 

prófþáttunum sem falla undir málskilningshluta MELB prófsins (Skilningur: Orð, Skilningur: Hugtök, 

Skilningur: Setningar, Skilningur: Hljóðkerfisvitund) séu nothæf til að meta málþroska barna á aldrinum 

fjögurra til sex ára. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Henta prófatriði á 

málskilningshluta MELB sem verða forprófuð fyrir íslenskumælandi börn á aldrinum fjögurra til sex ára? 

Rannsóknin er mikilvægur liður í hönnun nýs prófs sem síðar verður staðlað og notað í klínískri vinnu. 

Þegar prófið verður tilbúið til notkunar, þ.e. þegar búið er að staðla það að íslensku þýði, verður til 

matstæki og viðmið sem eru byggð á rannsóknum á málþroska íslenskra barna og ber kennsl á börn 

sem eiga við erfiðleika í máli að stríða. Með tilkomu þessa prófs er hægt að bæta meðferð og þjónustu 

við þennan aldurshóp talsvert þar sem prófniðurstöður verða vonandi bæði réttmætari og áreiðanlegri. 

Niðurstöður úr þessari rannsókn munu nýtast við að taka ákvörðun um hvaða prófatriði teljast nægilega 

góð fyrir lokaútgáfu prófsins áður enn eiginleg stöðlun þess hefst.  
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4 Efni og aðferðir 

4.1 Þátttakendur  
Þátttakendur í rannsókninni voru alls 136 íslensk börn á aldrinum 4;0-5;11 ára. Gögnum var safnað í 19 

leikskólum úr mismunandi hverfum á höfuðborgarsvæðinu. Leikskólar voru valdir af handahófi og 

hentugleika. Þátttakendur komu úr: Breiðholti, Árbæ, Garðabæ, Grafarvogi, Vesturbæ, Laugardal og 

Kópavogi. Upphaflega var haft samband við 16 leikskóla og af þeim samþykktu 13 þátttöku. Ekki fengust 

nægilega margir þátttakendur úr þessum 13 leikskólum og var því leitað til sex leikskóla til viðbótar sem 

valdir voru af hentugleika. Leitast var við að fá til þátttöku börn sem féllu undir eitt af þremur eftirfarandi 

aldursbilum: 4;0-4;3, 4;10-5;1 ára og 5;8-5;11 ára. Aldursbilin voru höfð svo þröng til að afla sem 

nákvæmasta upplýsinga um getu barna eftir aldri. Til að finna þau börn sem féllu undir aldursbilin þrjú 

var farið yfir lista með upplýsingum um nákvæman aldur allra barna á aldrinum fjögurra til sex ára í 

leikskólunum 19 og þau börn sem féllu undir aldursbilin voru valin. Skilyrði fyrir þátttöku voru: að börnin 

féllu undir eitt aldursbilanna þriggja, væru eintyngd á íslensku, með heyrn innan eðlilegra marka og án 

greindra þroskafrávika. Fjöldi barna sem tók þátt í hverjum leikskóla voru á bilinu: 1-15. Í töflu 1 má sjá 

fjölda drengja og stúlkna á hverju aldursbili fyrir sig.  

Tafla 1. Dreifing þátttakenda eftir aldri og kyni.  

      Aldur            Drengir          Stúlkur        Alls 
      4;0-4;3    17              22         39 
      4;10-5,1    19              24         43 

 5;8-5;11    28              26                     54 

      Samtals    64              72        136 
 

Dreifing þátttakanda var nokkuð jöfn eftir aldri og kyni. Af þeim 136 börnum sem tóku þátt voru 64 (47%) 

drengir og 72 stúlkur (53%). Fleiri stúlkur en drengir voru á yngsta og mið aldursbili en drengir voru fleiri 

á elsta aldursbili. Flest börn voru á elsta aldursbili (40%) en fæst á því yngsta (29%).  

4.2  Mælitæki 
MELB málþroskaprófið var notað til að leggja mat á málþroska barna á aldrinum 4;0-5,11 ára. Prófið 

samanstendur af tíu prófþáttum sem falla ýmist undir málskilning og máltjáningu og reynir hver um sig 

á ólíka þætti málþroskans. Eins og kom fram í kafla 2.7.1 um fyrri forprófanir þá gerðu höfundar 

breytingar á nöfnum prófþátta fyrir þessa forprófun. Prófþættir bera nú eftirfarandi heiti: 1) Skilningur: 

Orð, 2) Skilningur: Hugtök, 3) Tjáning: Orð, 4) Tjáning: Botnun setninga 1, 5) Tjáning: Botnun setninga 

2, 6) Tjáning: Endurtekning setninga, 7) Skilningur: Setningar, 8) Tjáning: Endurtekning orðleysa, 9) 

Skilningur: Hljóðkerfisvitund og 10) Tjáning: Fjölatkvæða orða. Þeir þættir sem falla undir 

málskilningshluta prófsins eru Skilningur: Orð, Skilningur: Hugtök, Skilningur: Setningar, Skilningur: 

Hljóðkerfisvitund. Þættir sem tilheyra máltjáningarhluta prófsins eru Tjáning: Orð, Tjáning: Botnun 

setninga 1, Tjáning: Botnun setninga 2, Tjáning: Endurtekning setninga, Tjáning: Endurtekning orðleysa 

og Tjáning: Fjölatkvæða orða.  
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Prófið samanstendur af 241 atriði, þar af 99 sem falla undir málskilning og 142 sem falla undir 

máltjáningu. Hvert atriði á prófinu er metið á tveggja punkta kvarða og er gefið 1 stig fyrir rétt svar og 0 

fyrir rangt svar. Hér fyrir neðan má sjá nánari lýsingu á prófþáttum sem falla undir málskilningshluta 

prófsins  eins og þeir voru uppsettir fyrir þessa forprófun. Ekki verður gerð nánari lýsing á þeim þáttum 

sem falla undir máltjáningarhluta prófsins þar sem úrvinnsla rannsóknarinnar snýr eingöngu að 

málskilningshluta þess.  

Prófþátturinn Skilningur: Orð er settur upp þannig að prófandi sýnir barninu myndir, nefnir eina þeirra 

og barnið velur á milli fjögurra mynda sem því finnst passa við orðið sem prófandi segir. Dæmi: Prófandi 

segir: „þyrla” og barnið bendir á viðeigandi mynd. Þessi þáttur reynir á óvirkan orðaforða og skilning á 

orðum og samanstendur af alls 30 prófatriðum.  

Í þættinum Skilningur: Hugtök sýnir prófandi barninu einnig fjórar myndir, nefnir eina og barnið velur 

þá mynd sem því finnst passa við það sem prófandi segir. Dæmi: Prófandi segir „neðst” og barnið bendir 

á viðeigandi mynd. Hér reynir einnig á óvirkan orðaforða og skilning á hugtökum. Prófatriði eru alls 14.  

Í prófþættinum Skilningur: Setningar fær barnið að sjá þrjár myndir og velur þá mynd sem því finnst 

passa best við þá setningu sem prófandi segir. Þessi prófþáttur samanstendur af 30 atriðum og reynir á 

skilning á setningum og miserfiðum setningagerðum. Hér þurfa börnin m.a. að þekkja fleirtölumyndir 

orða, afstöðuhugtök, stærðarhugtök o.fl.   

Skilningur: Hljóðkerfisvitund felur í sér að barnið klappar atkvæði í orðum sem prófandi segir. Þessi 

prófþáttur reynir á grunnþætti hljóðkerfisvitundar og samanstendur af alls 25 prófatriðum.  

4.3 Framkvæmd  
Áður en rannsóknarvinna hófst var sótt um leyfi hjá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar, 

Leikskólanefnd Kópavogsbæjar, Vísindasiðanefnd Háskóla íslands (sjá fylgiskjal 1) og rannsóknin 

tilkynnt til Persónuverndar (sjá fylgiskjal 2). Að fengnu leyfi var haft samband við 16 leikskólastjóra í 

Reykjavík og Kópavogi í gegnum tölvupóst og síma, rannsóknin kynnt fyrir þeim og óskað eftir þátttöku. 

Allir leikskólastjórar nema þrír samþykktu þátttöku og fengu í kjölfarið sent upplýsingabréf (sjá fylgiskjal 

3) um rannsóknina í tölvupósti. Prófendur báðu alla leikskólastjóra sem samþykktu þátttöku um að 

afhenda þeim lista með upplýsingum um nákvæman aldur allra barna á aldrinum fjögurra til sex ára svo 

hægt væri að finna börn sem féllu undir aldursbilin þrjú. Leikskólastjórarnir voru svo beðnir um að fara 

yfir listann með þeim börnum sem féllu undir aldursbilin og athuga hvort það væri einhver börn á listanum 

sem uppfylltu ekki skilyrði fyrir þátttöku. Að því loknu voru leikskólastjórar beðnir um að koma 

upplýsingabréfi (sjá fylgiskjal 4), samþykkisyfirlýsingu (sjá fylgiskjal 5) og spurningalista (sjá fylgiskjal 6) 

til foreldra þeirra barna sem uppfylltu öll skilyrði fyrir þátttöku. Spurningalistinn til foreldra samanstóð af 

spurningum um þroskatengda þætti, t.d. um heyrn og málþroska. Jafnframt voru þeir spurðir um eigin 

bakgrunn, eins og t.d. menntun. Þegar leikskólastjórar höfðu fengið leyfisbréfin til baka frá foreldrum 

fóru tveir prófendurnir, höfundur þessarar rannsóknar ásamt einum meistaranema í talmeinafræði, yfir 

öll leyfisbréfin og spurningalistana til að tryggja að öll börnin uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku og allar 

undirskriftir væru til staðar. Því næst fóru prófendur á leikskólana og hófust handa við fyrirlögn prófsins. 

Prófendur voru tveir nemar í talmeinafræði og einn talmeinafræðingur. Nemarnir lögðu prófið fyrir 60 

börn hvor og talmeinafræðingurinn 16. Prófþættir voru lagðir fyrir í þeirri röð sem þeir koma fyrir í prófinu. 
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Fyrirlögnin hófst í byrjun mars 2018 og lauk í lok sama mánaðar. Hver fyrirlögn tók að meðaltali um 42 

mínútur.  

4.4 Tölfræðileg úrvinnsla  
Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í Microsoft Excel og gagnvinnsluforritinu Statistical Package for the Social 

Science (SPSS). Börnum voru gefin stig fyrir hvert atriði um leið og fyrirlögn stóð yfir, eitt stig fyrir rétt 

svar og núll fyrir rangt. Rétt svör fyrir atriði í prófþáttum voru fyrirfram ákveðin. Að lokinni fyrirlögn voru 

öll stig barnanna slegin inn í Micrasoft Excel. Því næst voru gögn flutt yfir í SPSS og reiknað út meðaltöl 

og dreifing stiga fyrir hvern prófþátt, meðaltöl prófatriða, innri áreiðanleiki og fylgni milli prófþátta. Einnig 

var gerð atriðagreining (e. item analysis) eftir aldurshópum. Allar töflur voru svo lagaðar í Micrasoft Excel 

og fluttar í Micrasoft Word.  
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5 Niðurstöður  
Hér fyrir neðan verður greint frá helstu niðurstöðum. Greint verður frá meðaltölum og staðalfrávikum 

prófþátta og prófatriða auk þess sem farið verður yfir þyngd prófatriða. Að lokum verða gerð skil á 

áreiðanleikastuðlum og fylgni milli prófþátta.  

5.1 Meðaltöl og staðalfrávik prófþátta   
Tafla 2 sýnir meðaltöl og staðalfrávik réttra svara fyrir hvern prófþátt eftir aldursbilum auk heildarmeðaltal 

og staðalfrávik réttra svara. Taflan sýnir einnig fjölda atriða í hverjum hluta fyrir sig.  

Tafla 2. Meðaltöl og staðalfrávik réttra svara fyrir hvern prófþátt eftir aldursbilum  

  4;0-4;3     4;10-5;1     5;8-5;11 Heildarmeðaltal   

Prófþættir  
Meðaltal 

(staðalfrávik) 
Meðaltal 

(staðalfrávik) 
Meðaltal 

(Staðalfrávik) (Staðalfrávik)  Fjöldi atriða 
Skilningur: Orð  15,95 (3,62) 17,75 (3,21) 21,75 (3,01) 18,79 (4,08) 30 
Skilningur: Hugtök  7,9 (2,04) 10,25 (1,97) 11,87 (1,58) 10,21 (2,45)  14 

Skilningur: Setningar  19,33 (3,30) 21,93 (3,46) 24,72 (2,37) 22,27 (3,73) 30 
Skilningur: Hljóðkerfisvitund  13,51(5,68) 17,89 (4,26) 19,77 (4,26) 17,37 (5,42) 25 
Samtals  56,97 (12,08) 69,16 (9,66) 79,74 (8,51) 69,79 (13,61) 99 

 

Meðaltal réttra svara jókst með auknum aldri. Börn á miðaldursbili svöruðu að meðaltali fleiri atriðum 

rétt en börn á yngsta aldursbili og börn á elsta aldursbili svöruðu að meðaltali fleiri atriðum rétt en börn 

á yngsta og miðaldursbili. Í töflu 2 má einnig sjá heildarmeðaltöl fyrir hvern prófþátt. Börn á öllum 

aldursbilum svöruðu flestum prófatriðum rétt í Skilningur: Hugtök (73%) og Skilningur: Setningar (74%). 

Flest prófatriði eru í Skilningur: Setningar eða alls 30, og er líklegt að fjöldi atriða hafi áhrif það hversu 

hátt hlutfall réttra svara er í þessum prófþætti. Í báðum prófþáttunum (Skilningur: Hugtök og Skilningur: 

Setningar) voru meðaltölin nálægt hæsta mögulega gildi sem gefur til kynna að fjölga megi þungum 

atriðum í þessa prófþætti. Börnin svöruðu fæstum prófatriðum rétt í Skilningur: Orð (63%). 

Heildarstaðalfrávikið í Skilningur: Hugtök hjá börnunum var tiltölulega lítið (2,45) í samanburði við hina 

þrjá prófþættina sem bendir til þess að heildarstigafjöldi barna í Skilningur: Hugtök falli á þrengra bili 

heldur en í hinum þremur prófþáttunum. Í töflu 3 má sjá mun á meðaltölum réttra svara annars vegar 

milli yngsta (4;0-4;3) og miðaldursbils (4;10-5;1) og hins vegar á milli miðaldursbils (4;10-5;1) og elsta 

aldursbils (5;8-5;11). Í töflu 3 má einnig sjá hlutfall réttra svara milli hópanna beggja en þau sýna hvort 

prófþættir greini betur á milli barna á yngri aldurbilum (4;00-4;3 - 4;10-5;1) eða barna á eldri aldursbilum 

(4;10-5;1 - 5;8-5;11).  

Tafla 3. Munur á meðaltölum réttra svara hjá yngri og eldri aldursbilum 

  4;0-4;3 - 4;10-5;1 4;10-5;1 - 5;8-5;11 Hlutfall  
Skilningur: Orð  1,80 4,00 2,22 
Skilningur: Hugtök  2,35 1,62 0,69 
Skilningur: Setningar  2,60 2,79 1,07 
Skilningur: Hljóðkerfisvitund  4,38 1,88 0,43 
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Munur á meðaltölum í Skilningur: Orð var töluvert meiri á milli barna á mið og elsta aldursbili (4,00) 

heldur en á milli barna á yngsta og miðaldursbili (1,80) en öfugt í Skilningur: Hugtök (2,35 og 1,62) og 

Skilningur: Hljóðkerfisvitund (4,38 og 1,88). Í Skilningur: Setningar var munur á meðaltölum hópanna 

beggja hins vegar töluvert jafn (2,60 og 2,79). Hlutfallslega var meiri stígandi í meðaltölum hjá börnum 

á eldri aldursbilum heldur en börnum á yngri aldursbilum í prófþættinum Skilningur: Orð, á meðan það 

var hlutfallslega meiri stígandi í meðaltölum hjá börnum á yngri aldursbilum en hjá börnum eldri í 

prófþættinum Skilningur: Hugtök og Skilningur: Hljóðkerfisvitund. Í töflu 4 hér að neðan má sjá 

niðurstöður einhliða dreifigreiningar (e. one way ANOVA) en hún var notuð til að bera saman meðaltöl 

milli aldursbila eftir prófþáttum.  

Tafla 4. Munur á meðaltölum aldursbila eftir prófþáttum  

  
Summa 

þversumma Frígráður 
Meðaltal 

þversumma F-gildi p-gildi 
Skilningur: Orð  Milli hópa  828,28 2 414,14 38,96 0,001* 

Innan 
hópa  

1413,96 133 10,63   

Heild  2242,24 135    
Skilningur: Hugtök  Milli hópa  354,32 2 177,16 51,91 0,001* 

Innan 
hópa  

453,92 133 3,41   

Heild  808,24 135    
Skilningur: Setningar  Milli hópa  658,72 2 329,36 35,90 0,001* 

Innan 
hópa  

1220,22 133 9,16   

Heild  1878,93 135    
Skilningur: 
Hljóðkerfisvitund  

Milli hópa  898,16 2 449,08 19,50 0,001* 
Innan 
hópa  

3063,46 133 23,03   

Heild  3961,62 135    
Málskilningur-veginn  Milli hópa  11665,65 2 5832,83 58,22 0,001* 

Innan 
hópa  

13325,16 133 100,19   

Heild  24990,82 135       
* Marktekt miðað við p > 0,001 

Niðurstöður einhliða dreifigreiningar benda til þess að marktækur munur var á meðaltölum barna á 

yngra, mið og elsta aldursbili í Skilningur: Orð F(2,133)= 38,96, p < 0,001, Skilningur: Hugtök: F(2,133)= 

51,9, p < 0,001, Skilningur: Setningar: F(2,133)= 35,90, p < 0,001 og í Skilningur: Hljóðkerfisvitund: 

F(2,133)= 19,50, p < 0,001. Einnig var marktækur munur á meðaltölum milli allra aldurshópa í Málskilningi, 

F(2,133) = 58,22, p < 0,001. Eftirfylgnipróf með Bonferróni-aðferð sýndi einnig að marktækur munur var 

bæði milli yngsta og miðaldursbils og milli mið og elsta aldursbils. Í töflu 5 hér að neðan má sjá meðaltöl 

þátttakenda eftir kynjum í hverjum prófþætti fyrir sig. Stuðst var við t-próf til að kanna hvort munur á milli 

kynja væri marktækur. Lítill munur kom fram milli kynja en stúlkur reyndust með örlítið hærra meðaltal í 

öllum prófþáttum nema í Skilningur: Orð. Munur milli kynja reyndist þó ekki marktækur í neinum tilfellum 

ef miðað er við p < 0,05. 
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Tafla 5. Munur á meðaltölum eftir kynjum  

Prófþættir Kyn  Meðaltal (Staðalfrávik)  t-gildi  p-gildi  
Skilningur: Orð  Drengir  19,09 (4,31) 0,82 0,09 

 Stúlkur  18,52 (3,86)   
Skilningur: Hugtök  Drengir 10,05 (2,54) -0,73 0,32 

 Stúlkur  10,35 (2,36)   
Skilningur: Setningar  Drengir  21,71 (3,88) -1,7 0,44 

 Stúlkur  22,79 (3,54)   

Skilningur: Hljóðkerfisvitund  Drengir  16,78 (5,54) -1,2 0,41 
 Stúlkur  17,9 (5,28)   

Málskilningur-Heild  Drengir   68,65 (14,16) -0,94 0,40 
  Stúlkur  70,83 (13,09)     

*Marktekt miðað við p < 0,05 

5.2 Meðaltöl prófatriða   
Tafla 6 hér fyrir neðan sýnir hlutfall réttra svara eftir aldursbilum í prófþættinum Skilningur: Orð. Auk 

þess má sjá heildarhlutfall réttra svara fyrir hvert prófatriði sem gefur til kynna hversu mörg börn í öllum 

aldurshópum gátu svarað tilteknu prófatriði rétt. Búist var við að fleiri börn svöruðu hverju atriði rétt með 

auknum aldri. Það reyndist hins vegar ekki vera raunin með öll atriðin.  
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Tafla 6. Hlutfall réttra svara fyrir hvert prófatriði eftir aldursbilum- Skilningur: Orð  

Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 
01 0,92 0,82 0,96 0,90 

02 0,92 0,98 1,00 0,97 

03 0,97 1,00 1,00 0,99 

04 0,74 0,70 0,94 0,81 

05 0,31 0,23 0,26 0,26 
06 0,74 0,95 0,94 0,89 
07 0,82 0,86 0,98 0,90 
08 0,77 0,84 0,94 0,86 
09 0,79 0,91 0,96 0,90 
10 0,67 0,77 0,92 0,80 
11 0,67 0,77 0,96 0,82 
12 0,23 0,39 0,64 0,44 
13 0,38 0,43      0,45 0,43 
14  0,26 0,18      0,23 0,22 
15 0,26 0,18      0,34      0,26 
16 0,46 0,66      0,66      0,60 
17 0,59 0,68      0,83      0,71 
18 0,41 0,52      0,49      0,48 
19 0,85 0,98     1,00      0,95 
20 0,26 0,43      0,81      0,53 
21 0,21 0,52      0,81      0,54 
22 0,31 0,23      0,25      0,26 
23 0,23 0,23      0,57      0,36 
24 0,49 0,43      0,74      0,57 
25 0,38 0,48      0,77      0,57 
26 0,31 0,50      0,62      0,49 
27 0,69 0,80      0,91      0,81 
28 0,85 0,55      0,62      0,66 
29 0,15 0,34      0,62      0,40 
30 0,31 0,39      0,51      0,41 

 

Eins og sjá má í töflu 6 hér að ofan þá var ekki stígandi með hækkandi aldri í alls 13 atriðum af 30 í 

Skilningur: Orð (atriði 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24 og 28). Fjórum atriðum var svarað rétt af 

fleiri börnum á yngsta aldursbili heldur en börnum á mið og elsta aldursbili (atriði 5, 14, 22 og 28). Þá 

var fjórum atriðum svarað rétt af fleiri börnum á yngsta aldursbili en börnum á miðaldursbili (atriði 1, 4, 

15 og 24) og tveimur atriðum rétt af fleiri börnum á miðaldursbili en börnum á elsta aldursbili (atriði 6 og 

18). Í tveimur atriðum var hlutfall réttra svara jafnt hjá mið og elsta aldursbili (atriði 3 og 16) og í einu 

atriði var það jafnt hjá yngsta og miðaldursbili (atriði 23). Ef hvert aldursbil er skoðað má sjá að engum 

atriðum var svarað rétt af öllum börnum á yngsta aldursbili, einu atriði af öllum börnum á miðaldursbili 
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og þremur atriðum af öllum börnum á elsta aldursbili. Engu atriði var svarað rétt af öllum börnum í 

rannsókninni. Prófatriði sem 30-70% barna á hverju aldursbili svöruðu rétt gagnast best til að greina á 

milli aldursbila í heild og á milli barna sem eru með slakan málþroska og barna sem eru með meðalgetu 

eða mjög góða getu. Því er mikilvægt að einhverjum atriðum á öllum aldursbilunum hafi verið svarað 

rétt af 30-70% barna. Í Skilningur: Orð var 13 atriðum svarað rétt af 30-70% barna á yngsta aldursbili, 

14 atriðum rétt af 30-70% af börnum á miðaldursbili og 10 atriðum rétt af 30-70% barna á elsta aldursbili. 

Dreifing heildarmeðaltala var á bilinu 0,22 til 0,99. 11 atriði voru á bilinu 0,00-0,50 og 19 atriði voru á 

bilinu 0,50-1,00. Tafla 7 hér að neðan sýnir hlutfall réttra svara eftir aldursbilum fyrir Skilningur: Hugtök 

auk heildarhlutfall réttra svara fyrir hvert prófatriði. 

Tafla 7. Hlutfall réttra svara fyrir hvert prófatriði eftir aldursbilum- Skilningur: Hugtök  

Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 
01 0,77 0,77 0,91 0,82 
02 0,67 0,93 1,00 0,88 
03 0,56 0,91 0,92 0,82 
04 0,97 0,98 0,98 0,98 
05 0,54 0,95 0,98 0,85 
06 0,82 0,95 1,00 0,93 
07 0,41 0,77 0,89 0,71 
08 0,64 0,77 0,92 0,79 
09 0,97 0,98 1,00 0,99 
10 0,05 0,20 0,49 0,27 
11 0,62 0,73 0,96 0,79 
12 0,15 0,32 0,66 0,40 
13 0,31 0,45      0,40 0,39 
14  0,41 0,52      0,75 0,58 

 

Alls voru þrjú prófatriði þar sem ekki var stígandi með hækkandi aldri (atriði 1, 4 og 13). Í atriði 1 var 

hlutfall réttra svara jafnt á milli barna á yngsta- og miðaldursbili og í atriði 4 var það jafnt á milli barna á 

mið og elsta aldursbili. Fleiri börn á miðaldursbili svöruðu atriði 13 rétt heldur en börn á yngsta- og elsta 

aldursbili. Ef hvert aldursbil er skoðað má sjá að engum atriðum var svarað rétt af öllum börnum á yngsta 

og miðaldursbili en þremur atriðum var svarað rétt af öllum börnum á elsta aldursbili. Engu atriði var 

svarað rétt af öllum börnum í rannsókninni. Auk þess var ekkert atriði sem enginn gat ekki svarað. Á 

yngsta aldursbili var átta atriðum svarað rétt af 30-70% barna, á miðaldursbili var þremur atriðum svarað 

rétt af 30-70% barna og á elsta aldursbili var einnig þremur atriðum svarað rétt af 30-70% barna. Dreifing 

heildarmeðaltala var á bilinu 0,27 til 0,99. Þrjú atriði voru á bilinu 0,00-0,50 og 11 atriði á bilinu 0,50- 

1,00. Alls voru 8 atriði af 14 sem yfir 70% barnanna gátu svarað rétt. Það bendir til þess að bæta megi 

nokkrum þungum atriðum í þennan prófþátt. Tafla 8 hér að neðan sýnir hvernig hlutfall réttra svara 

dreifist fyrir hvert prófatriði eftir aldursbilum í Skilningur: Setningar. Einnig sýnir hún heildarhlutfall réttra 

svara fyrir hvert prófatriði.  
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Tafla 8. Hlutfall réttra svara fyrir hvert prófatriði eftir aldursbilum- Skilningur: Setningar  

Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 
01 0,97 1,00 0,98 0,99 
02 0,67 0,95 0,96 0,88 
03 0,67 0,75 0,81 0,75 
04 0,69 0,84 0,91 0,82 
05 0,79 0,86 0,92 0,87 
06 0,31 0,27 0,43 0,35 
07 0,28 0,20 0,45 0,32 
08 0,72 0,89 0,96 0,87 
09 0,64 0,91 0,96 0,85 
10 0,97 0,98 0,96 0,97 
11 0,38 0,70 0,81 0,65 
12 0,79 0,89 0,96 0,89 
13 0,82 0,86      0,87 0,85 
14  0,62 0,86      0,94 0,82 
15 0,49 0,77     0,72      0,67 
16 0,87 0,86     0,87      0,87 
17 0,69 0,61     0,68      0,66 
18 0,74 0,64     0,64      0,67 
19 0,44 0,45     0,74      0,56 
20 0,36 0,68     0,92      0,68 
21 0,92 0,93     1,00      0,96 
22 0,38 0,30     0,66      0,46 
23 0,38 0,32     0,60      0,45 
24 0,67 0,91     0,94      0,85 
25 0,79 0,89     0,96      0,89 
26 0,82 0,93     0,92      0,90 
27 0,56 0,68     0,51      0,58 
28 0,56 0,57     0,85      0,68 

29 0,72 0,84     0,94      0,85 

30 0,59 0,57     0,81      0,67 
 

Alls voru 13 atriði af 30 þar sem ekki var stígandi með hækkandi aldri (atriði 1, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 

18, 22, 23, 26, 27 og 30). Tveimur atriðum var svarað rétt af fleiri börnum á yngsta aldursbili heldur en 

börnum á mið og elsta aldursbili (atriði 17 og 18). Sex atriðum var svarað rétt af fleiri börnum á yngsta 

aldursbili en börnum á miðaldursbili (atriði 6, 7, 16, 22, 23 og 30) og fimm atriðum rétt af fleiri börnum á 

miðaldursbili heldur en börnum á elsta aldursbili (atriði 1, 10, 15, 26 og 27). Í einu atriði (atriði 18) var 

hlutfall réttra svara jafnt hjá mið og elsta aldursbili en í engu atriði var það jafnt hjá yngsta- og 

miðaldursbili. Ef litið er á hvert aldursbil má sjá að engum atriðum var svarað rétt af öllum börnum á 

yngsta aldursbili, einu atriði af öllum börnum á miðaldursbili og einu af öllum börnum á elsta aldursbili. 

Engu atriði var svarað rétt af öllum börnum í rannsókninni. Á yngsta aldursbilinu var 17 atriðum svarað 
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rétt af 30-70% barna, á miðaldursbilinu var tíu atriðum svarað rétt af 30-70% barna og á elsta aldursbilinu 

var sjö atriðum svarað rétt af 30-70% barna. Dreifing heildarmeðaltala var á bilinu 0,32 til 0,99. Alls voru 

fjögur atriði á bilinu 0,00-0,50 og 26 á bilinu 0,50-1,00. Tafla 9 sýnir hlutfall réttra svara fyrir hvert 

prófatriði eftir aldursbilum í prófþættinum Skilningur: Hljóðkerfisvitund. Jafnframt sýnir hún heildarhlutfall 

réttra svara fyrir hvert prófatriði. 

Tafla 9. Hlutfall réttra svara fyrir hvert prófatriði eftir aldursbilum- Skilningur: Hljóðkerfisvitund  

Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 
01 0,85 0,95 0,98 0,93 
02 0,82 0,84 0,96 0,88 
03 0,82 0,91 0,94 0,90 
04 0,72 0,93 0,92 0,87 
05 0,72 0,86 0,94 0,85 
06 0,67 0,93 0,92 0,85 
07 0,59 0,70 0,66 0,65 
08 0,56 0,77 0,79 0,72 
09 0,44 0,77 0,83 0,70 
10 0,44 0,68 0,81 0,66 
11 0,64 0,80 0,83 0,76 
12 0,49 0,73 0,81 0,69 
13 0,69 0,91      0,87 0,83 
14  0,72 0,93      0,85 0,84 
15 0,72 0,95      0,92 0,88 
16 0,54 0,64      0,79 0,67 
17 0,33 0,50      0,64 0,51 
18 0,54 0,73      0,87 0,73 
19 0,36 0,61      0,83 0,63 
20 0,51 0,73      0,74 0,67 
21 0,36 0,57      0,75 0,58 
22 0,38 0,34      0,62 0,46 
23 0,36 0,59      0,75 0,59 
24 0,10 0,20      0,32 0,22 
25 0,15 0,30      0,40 0,29 

 

Ekki var stígandi með hækkandi aldri í alls sex atriðum (atriði 4, 7, 13, 14, 15 og 22). Engu atriði var 

svarað rétt af fleiri börnum á yngsta aldursbili en börnum á mið og elsta aldursbili. Einu atriði var svarað 

rétt af fleiri börnum á yngsta aldursbili heldur en börnum á miðaldursbili (atriði 22). Alls voru fimm atriði 

sem fleiri börn á miðaldursbili svöruðu rétt en börn á elsta aldursbili (atriði 4, 7, 13, 14 og 15). Ef hvert 

aldursbil er skoðað má sjá að engum atriðum var svarað rétt af öllum börnum á yngsta, mið né elsta 

aldursbili. Engu atriði var svarað rétt af öllum börnum í rannsókninni. Á yngsta aldursbilinu var 16 atriðum 

svarað rétt af 30-70% barna, á miðaldursbilinu var níu atriðum svarað rétt af 30-70% barna og á elsta 
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aldursbilinu var fimm atriðum svarað rétt af 30-70% barna. Dreifing heildarmeðaltala var nokkuð mikil 

eða á bilinu 0,22 til 0,93. Alls voru 5 atriði á bilinu 0,00-0,50 og 20 á bilinu 0,5-1,00.  

Þegar þessar niðurstöður eru dregnar saman kemur í ljós að vandkvæði voru við alls 13 atriði í 

Skilningur: Orð (atriði 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24 og 28), þrjú í Skilningur: Hugtök (atriði 1, 4, 

10), 13 atriði í Skilningur: Setningar (atriði 1, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27 og 30) og sex atriði 

í Skilningur: Hljóðkerfisvitund (atriði 4, 7, 13, 14, 15 og 22). 

5.3 Þyngd prófatriða  
Hér fyrir neðan hefur atriðum verið skipti í þyngdarflokka (sjá töflu 10,11 og 12). Þyngdarflokkarnir eru 

alls tíu og eru á bilinu 0,00-1,00 þar sem 0,00 gefur til kynna mjög þungt atriði og 1,00 gefur til kynna 

mjög létt atriði. Í töflu 10 hér að neðan má sjá fjölda atriða í hverjum þyngdarflokki eftir prófþáttum hjá 

yngsta aldursbili.  

Tafla 10. Fjöldi atriða í hverjum þyngdarflokki eftir prófþáttum hjá yngsta aldursbili 

 

Í Skilningur: Orð voru 13 atriði með þyngdarstuðla á bilinu 0,31 til 0,70 og ættu því að virka vel til að 

greina á milli hæfni barna á þessu aldursbili. Einnig er nægjanlegur fjöldi léttra atriða til að tryggja 

sundurgreiningu meðal barna sem gætu verið í áhættuhóp varðandi slakan málþroska. Hlutfall réttra 

svara dreifðist nokkuð jafnt yfir þyngdarflokkana í Skilningur: Hugtök. Algengast var að 61 til 70% 

barnanna gátu svarað prófatriði rétt en það á við um 3 af 14 prófatriðum. Átta atriði voru með 

þyngdarstuðla á bilinu 0,31 til 0,70 eða rúmlega helmingur atriðanna sem ætti að tryggja góða 

sundurgreiningu á þessu aldursbili. Þar sem dreifingin er nokkuð jöfn yfir þyngdarflokkana er líklegt að 

fjölga megi þungum atriðum þar sem um er að ræða yngsta aldursbil. Jafnframt eru eingöngu þrjú atriði 

í tveimur léttustu þyngdarflokkunum sem getur hugsanlega komið fram sem gólfáhrif (e. floor effect). 

Prófþátturinn Skilningur: Hugtök greinir því ekki nægilega vel á milli barna sem gætu verið í hættu á að 

vera með slakan málþroska. Í Skilningur: Setningar var algengast að 61-70% barnanna gátu svarað 

prófatriði rétt en það á við um 7 af 30 prófatriðum. 17 atriði voru með þyngdarstuðla frá 0,31 upp í 0,70 

og ættu því að virka vel til að greina á milli barna á þessu aldursbili. Alls voru 19 atriði, 63% prófatriða 

sem yfir 61% barna gátu svarað. Hér mætti því einnig fjölga þungum prófatriðum. Sex atriðum gátu yfir 

Þyngd Skilningur: Orð Skilningur: Hugtök Skilningur: Setningar Skilningur: 
Hljóðkerfisvitund 

0,00-0,10 0 1 0 1 
0,11-0,20 1 1 0 1 
0,21-0,30 6 0 1 0 
0,31-0,40 6 1 5 5 
0,41-0,50 3 2 2 3 
0,51-0,60 1 2 3 5 
0,61-0,70 3 3 7 3 
0,71-0,80 4 1 6 4 
0,81-0,90 3 1 3 3 
0,91-1,00 3 2 3 0 
Samtals  30 14 30 25 
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81% barnanna svarað rétt sem bendir til þess að fjöldi léttra atriða er nægjanlegur til að tryggja 

sundurgreiningu meðal barna með slakan málþroska. Þegar hlutföll réttra svara eru skoðuð í Skilningur: 

Hljóðkerfisvitund má sjá að 16 atriði voru á bilinu 0,31 til 0,70. Prófþátturinn ætti því að tryggja góða 

sundurgreiningarhæfni á þessu aldursbili. Í tveimur léttustu þyngdarflokkunum voru aðeins þrjú atriði, 

sem er tiltölulega lítið og getur hugsanlega komið fram sem gólfáhrif. Skilningur: Hljóðkerfisvitund greinir 

því ekki nægilega vel á milli barna á yngsta aldursbili sem eru með mjög slakan málþroska. Tafla 11 hér 

fyrir neðan sýnir fjölda atriða í hverjum þyngdarflokki eftir prófþáttum hjá miðaldursbili.  

Tafla 11. Fjöldi atriða í hverjum þyngdarflokki eftir prófþáttum hjá miðaldursbili  

 

Á miðaldursbili voru 14 atriði í Skilningur: Orð með þyngdarstuðla á bilinu 0,31-0,70 auk þess sem 

nægjanlegur fjöldi atriða var í tveimur léttustu þyngdarflokkunum. Prófþátturinn ætti því að greina vel 

milli barna á þessu aldursbili sem og tryggja sundurgreiningu meðal barna sem grunur leikur á að séu 

með slakan málþroska miðað við jafnaldra. Í Skilningur: Hugtök voru einungis þrjú atriði með 

þyngdarstuðla á bilinu 0,31 til 0,70 sem er eingöngu 21% af prófatriðum í þessum þætti. Til að tryggja 

betri sundurgreiningu á þessu aldursbili þyrftu fleiri atriði að vera með þyngdarstuðla á þessu bili. Of 

mörg prófatriði eru í þremur léttustu þyngdarflokkunum en yfir 71% barna gátu svarað 10 af 14 

prófatriðum rétt. Þegar litið er á hlutföll réttra svara fyrir Skilningur: Setningar má sjá að alls voru 9 af 30 

(30%) atriðum með þyngdarstuðla á bilinu 0,31 til 0,70. Rúmlega helmingur prófatriða, eða 16 af 30, eru 

í tveimur léttustu þyngdarflokkunum sem eru ef til vill of mörg. Það bendir til þess að fjölga megi nokkrum 

þungum atriðum í þennan prófþátt. Í Skilningur: Hljóðkerfisvitund voru 8 atriði af 25 með þyngdarstuðla 

á bilinu 0,31 til 70. Algengast var að 91-100% barnanna gat svarað prófatriði rétt. Alls voru 9 atriði í 

tveimur léttustu þyngdarflokkunum sem er ef til vill nægjanlegur fjöldi til að tryggja sundurgreiningu 

meðal barna sem grunur er á að séu með slakan málþroska. Tafla 12 sýnir fjölda atriða í hverjum 

þyngdarflokki eftir prófþáttum hjá elsta aldursbili. 

 

 

 

Þyngd Skilningur: Orð Skilningur: Hugtök Skilningur: Setningar Skilningur: 
Hljóðkerfisvitund 

0,00-0,10 0 0 0 0 
0,11-0,20 2 1 1 1 
0,21-0,30 3 0 2 1 
0,31-0,40 3 1 1 1 
0,41-0,50 5 1 3 1 
0,51-0,60 3 1 0 2 
0,61-0,70 3 0 5 4 
0,71-0,80 3 4 2 6 
0,81-0,90 3 0 9 2 
0,91-1,00 5 6 7 7 
Samtals  30 14 30 25 
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Tafla 12. Fjöldi atriða í hverjum þyngdarflokki eftir prófþáttum hjá elsta aldursbili 

 

Fjöldi atriða með þyngdarstuðla á bilinu 0,31 til 0,70 hjá elsta aldursbili voru tíu í Skilningur: Orð 

(30%), þrjú í Skilningur: Hugtök (21%), sjö í Skilningur: Setningar (23%) og fimm í Skilningur: 

Hljóðkerfisvitund (20%). Þessi atriði ættu að tryggja góða sundurgreiningu á þessu aldursbili, hins vegar 

er líklegt að fjölga þurfi atriðum með þyngdarstuðla á þessu bili. Í Skilningur: Hugtök og Skilningur: 

Setningar eru töluvert meira af léttum prófatriðum en þungum sem getur komið fram sem rjáfuráhrif (e. 

ceiling effect).  

5.4 Innri áreiðanleiki  
Áreiðanleikastuðullinn KR-20 var notaður til að meta innri áreiðanleika málskilningshluta prófsins í heild. 

Áreiðanleikastuðull málskilningshluta prófsins var 0,91. Áreiðanleikastuðull prófþáttarins Skilningur: Orð 

var 0,70; Skilningur: Hugtök var 0,70; Skilningur: Setningar var 0,68 og Skilningur: Hljóðkerfisvitund var 

0,88. Áreiðanleikinn mældist því yfir 0,70 eða yfir í öllum prófþáttum nema Skilningur: Setningar. Í töflum 

13, 14, 15 og 16 má sjá heildarfylgni prófatriða við heildartölu hvers prófþáttar. Fjöldi barna á bakvið 

hvert atriði var 136. Notaður var fylgnistuðull (biserial correlation coefficient) hannaður fyrir aðstæður 

þar sem skoðuð eru tengsl tvíkosta breytu (t.d. rétt eða rangt svar) við samfelda breytu (t.d. fjölda réttra 

svara). Fylgni prófatriða við prófþátt tekur gildi allt frá -1,0 til 1,0. Eftir því sem fylgni atriðis er hærri við 

heildartölu þeim mun betra. Tafla 13 hér að neðan sýnir fylgni prófatriða við prófþáttinn Skilningur: Orð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þyngd Skilningur: Orð Skilningur: Hugtök Skilningur: Setningar Skilningur: 
Hljóðkerfisvitund 

0,00-0,10 0 0 0 0 
0,11-0,20 0 0 0 0 
0,21-0,30 3 0 0 0 
0,31-0,40 1 1 0 2 
0,41-0,50 2 1 2 0 
0,51-0,60 2 0 2 0 
0,61-0,70 5 1 3 3 
0,71-0,80 2 1 2 5 
0,81-0,90 3 1 6 8 
0,91-1,00 12 9 15 7 
Samtals  30 14 30 25 
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Tafla 13. Fylgni prófatriða við prófþáttinn Skilningur: Orð  

Númer atriðis  Fylgni við prófþátt  
1 0,20 
2 0,24 
3 0,14 
4 0,27 
5 -0,09 
6 0,34 
7 0,29 
8 0,30 
9 0,36 

10 0,25 
11 0,31 
12 0,35 
13 -0,02 
14 0,07 
15 0,16 
16 0,26 
17 0,37 
18 0,13 
19 0,35 
20 0,56 
21 0,44 
22 -0,04 
23 0,35 
24 0,33 
25 0,43 
26 0,26 
27 0,35 
28 -0,05 
29 0,33 
30 0,18 

 

Fylgni prófatriða við heildartölu prófþáttarins var á bilinu -0,09 til 0,56. Níu atriði voru með fylgni 0,19 

og lægra (atriði 3, 5, 13, 14, 15, 18, 22, 28 og 30) þar af fjögur með neikvæða fylgni (atriði 5, 13, 22, 

28). Sjö atriði voru með fylgni á bilinu 0,20-0,29 (atriði 1, 2, 4, 7, 10, 16 og 26) og 14 atriði með fylgni 

0,30 eða hærri (atriði 6, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 og 29). Tafla 14 sýnir fylgni atriða við 

prófþáttinn Skilningur: Hugtök.  
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Tafla 14. Fylgni prófatriða við prófþáttinn Skilningur: Hugtök  

Númer atriðis  Fylgni við prófþátt  
1 0,14 
2 0,56 
3 0,34 
4 0,02 
5 0,51 
6 0,35 
7 0,50 
8 0,22 
9 0,16 

10 0,42 
11 0,44 
12 0,40 
13 0,14 
14 0,35 

 

Í Skilningur: Hugtök var fylgni prófatriða við heildartölu á bilinu 0,02 til 0,56. Fjögur atriði voru með 

fylgni 0,19 og lægra (atriði 1, 4, 9, 13). Engin atriði voru með neikvæða fylgni. Eitt atriði var á bilinu 0,20 

til 0,29 (atriði 8) og níu atriði með fylgni 0,30 eða hærri (atriði 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 og 14). Tafla 15 

hér fyrir neðan sýnir fylgni prófatriða við prófþáttinn Skilningur: Setningar. 
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Tafla 15. Fylgni prófatriða við prófþáttinn Skilningur: Setningar   

Númer atriðis  Fylgni við prófþátt  
1 0,01 
2 0,48 
3 0,21 
4 0,32 
5 0,20 
6 0,04 
7 0,23 
8 0,37 
9 0,44 

10 0,02 
11 0,31 
12 0,27 
13 0,06 
14 0,24 
15 0,14 
16 0,13 
17 0,04 
18 0,07 
19 0,35 
20 0,38 
21 0,16 
22 0,22 
23 0,31 
24 0,23 
25 0,24 
26 0,06 
27 0,09 
28 0,48 
29 0,50 
30 0,34 

 

Fylgni prófatriða við heildartölu var á bilinu 0,01 til 0,50. 11 atriði voru með fylgni 0,19 og lægra (atriði 

1, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 26 og 27) þar af engin með neikvæða fylgni. Átta atriði voru með fylgni 

á bilinu 0,20-0,29 (atriði 3, 5, 7, 12, 14, 22, 24 og 25) og 11 með fylgni 0,30 eða hærri (atriði 2, 4, 8, 9, 

11, 19, 20, 23, 28, 29 og 30). Í töflu 16 má sjá fylgni prófatriða við heildartölu í Skilningur: 

Hljóðkerfisvitund.  
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Tafla 16. Fylgni prófatriða við prófþáttinn Skilningur: Hljóðkerfisvitund   

Númer atriðis  Fylgni við prófþátt  
1 0,42 
2 0,35 
3 0,41 
4 0,41 
5 0,29 
6 0,34 
7 0,25 
8 0,41 
9 0,59 

10 0,60 
11 0,42 
12 0,39 
13 0,25 
14 0,18 
15 0,22 
16 0,36 
17 0,41 
18 0,63 
19 0,61 
20 0,36 
21 0,51 
22 0,42 
23 0,56 
24 0,31 
25 0,40 

 

Fylgnin var á bilinu 0,18 til 0,63. Eitt atriði var með fylgni 0,19 eða lægri (atriði 14) en ekkert með 

neikvæða fylgni. Fjögur atriði voru á bilinu 0,20 til 0,29 (atriði 5, 7, 13 og 15) og 20 atriði með fylgni 0,30 

eða hærri (atriði 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25).    

Ef niðurstöður eru dregnar saman kemur í ljós að fjöldi atriða með fylgni 0,19 eða lægri voru níu í 

Skilningur: Orð (atriði 3, 5, 13, 14, 15, 18, 22, 28 og 30), fjögur í Skilningur: Hugtök (atriði 1, 4, 9 og 13), 

11 í Skilningur: Setningar (atriði 1, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 26 og 27) og eitt í Skilningur: 

Hljóðkerfisvitund. Þegar litið er á fjölda atriða með neikvæða fylgni voru alls fjögur í Skilningur: Orð (atriði 

5, 13, 22 og 28) en engin atriði í hinum þremur prófþáttunum. Alls voru sex atriði með fylgni á bilinu 

0,29-0,30 í Skilningur: Orð (atriði 1, 2, 4, 7, 10, 16 og 26), eitt í Skilningur: Hugtök (atriði 8), átta í 

Skilningur: Setningar (atriði 3, 5, 7, 12, 14, 22, 24, 25) og fjögur í Skilningur: Hljóðkerfisvitund (atriði 5, 

7, 13 og 15) . Þá voru fjöldi atriða með fylgni 0,30 eða hærra 14 í Skilningur: Orð (atriði 6, 8, 9, 11, 12, 

17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 og 29), níu í Skilningur: Hugtök (atriði 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 og 14), ellefu 

í Skilningur: Setningar (atriði 2, 4, 8, 9, 11, 19, 20, 23, 28, 29 og 30) og 20 í Skilningur: Hljóðkerfisvitund 

(atriði 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25). Flest atriði með fylgni 0,19 

eða lægri voru í Skilningur: Setningar, eða 36% atriðanna en fæst í Skilningur: Hljóðkerfisvitund, eða 
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alls 4% atriðanna. Flest atriði voru með fylgni 0,30 eða hærra í Skilningur Hljóðkerfisvitund (80%) en 

fæst í Skilningur: Setningar (37%).  

5.5 Fylgni milli prófþátta 
Pearsons fylgnistuðull var notaður til að reikna út fylgni milli prófþáttanna fjögurra. Fylgnistuðullinn tekur 

gildi á bilinu -1 til +1 þar sem +1 telst vera fullkomin jákvæð fylgni, -1 fullkomin neikvæð fylgni og 0,00 

engin fylgni. Fylgnistuðlar sem eru lægri en 0,20 lýsa mjög veiku sambandi milli breyta. Þar sem um er 

að ræða skyldar hugsmíðar er æskilegt að fylgni sé 0,50 eða hærri. Tafla 17 sýnir fylgni milli prófþátta 

sem falla undir málskilningshluta prófsins.   

Tafla 17. Fylgni milli prófþátta sem falla undir málskilning (n = 136) 

* Marktekt miðað við p < 0,001 

Allir fylgnistuðlar voru marktækir og yfir 0,50. Fylgnin var hæst á milli Skilningur: Setningar og 

Skilningur: Orð, r = 0,67 (p < 0,001) en lægst á milli Skilningur: Hljóðkerfisvitund og Skilningur: Orð, r = 

0,53 (p < 0,001). Þetta þýðir að allir prófþættir leggja mat á sömu hugsmíð, þ.e. málskilning en með lítið 

eitt frábrugðnum hætti.  

  

 Prófþættir  
Skilningur: 

Orð 
Skilningur: 

Hugtök 
Skilningur: 
Setningar 

Skilningur: 
Hljóðkerfisvitund 

Skilningur: Orð      
Skilningur: Hugtök  0,59*    
Skilningur: Setningar  0,67* 0,60*   
Skilningur: Hljóðkerfisvitund 0,53* 0,58* 0,58*  



  

54 

6 Umræður 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að forprófa þá þætti sem falla undir málskilningshluta MELB prófsins 

(Skilningur: Orð, Skilningur: Hugtök, Skilningur: Setningar og Skilningur: Hljóðkerfisvitund) og skoða 

hvort prófatriði standast próffræðilegar kröfur t.d. varðandi þyngd, fylgni, áreiðanleika o.fl. Eins og kom 

fram í inngangi þá er nú þegar búið að gera tvær forprófanir á prófinu og voru helstu niðurstöður þær að 

prófþættir greindu ekki nægilega vel á milli aldursbila. Málþroski barna fer stigvaxandi með aldri og því 

verða prófatriði að greina nægilega vel á milli aldurs svo hægt sé að meta hvort barn víki frá í málþroska 

miðað við meðalgetu jafnaldra. Úrtökin í fyrstu og annarri forprófun voru heldur fámenn, eða 98 börn og 

61 barn. Í þessari rannsókn var leitast við að safna gögnum um málþroska barna á aldrinum fjögurra til 

sex ára með stærra úrtaki. Stærra úrtak getur minnkað möguleikann á skekkju við úrvinnslu og 

hugsanlega aukið áreiðanleika (Sigurgrímur Skúlason, 2005).  

Prófið var lagt fyrir alls 136 íslensk börn sem komu úr 19 leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Leikskólarnir voru vel dreifðir um allt höfuðborgarsvæðið og komu þátttakendur úr alls sjö hverfum. 

Forprófunin náði þó aðeins til barna á höfuðborgarsvæðinu en þegar stöðlun á prófinu fer fram er 

nauðsynlegt að prófun fari einnig fram úti á landi til að fá enn betri mynd af þýðinu. Auðvelt reyndist að 

fá börnin til að taka þátt og virtust þau hafa gaman af prófinu. Einbeiting og úthald var misgóð eftir 

aldurbilum en upplifun prófenda var sú að börn á elsta aldursbili höfðu meiri einbeitingu og úthald en 

börn á yngsta og miðaldursbili. Hver fyrirlögn tók hæfilegan tíma eða að meðaltali um 42 mín. 

Helstu niðurstöður voru þær að viðunandi stígandi kom í ljós í meðaltölum eftir aldri í öllum 

prófþáttum, þ.e. því eldri sem börnin voru því fleiri atriðum í hverjum prófþætti gátu þau svarað rétt sem 

er í samræmi við niðurstöður fyrri forprófanna (Auður Hallsdóttir, 2014; Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018; 

Margrét Samúelsdóttir, 2014; Sólveig Arnardóttir, 2014). Að meðaltali fengu öll börnin samanlagt flest 

stig í prófþáttunum: Skilningur: Hugtök og Skilningur: Setningar. Í báðum prófþáttunum voru meðaltölin 

nálægt hæsta mögulega gildi sem gefur til kynna að fjölga megi nokkrum þungum atriðum í þessa 

prófþætti. Marktækur munur, í öllum prófþáttum, reyndist vera á meðaltölum barna á: yngri, mið og elsta 

aldursbili. Eftirfylgnipróf með Bonferroni-aðferð sýndi einnig að marktækur munur var bæði á milli yngsta 

og miðaldursbils og á milli mið og elsta aldursbils en það gefur til kynna að prófþættir greina nokkuð vel 

á milli aldursbila. Þessar niðurstöður eru í ósamræmi við niðurstöður úr fyrri forprófunum en þá voru 

niðurstöður þær að prófþættir greindu ekki nægilega vel á milli aldursbila (Auður Hallsdóttir, 2014; Hildur 

Rut Sigurbjartsdóttir, 2018; Margrét Samúelsdóttir, 2014 Sólveig Arnardóttir, 2014). Alla jafna var 

nægjanlegur fjöldi atriða í öllum prófþáttum til að fá sundurgreiningu milli barna með ólíkan málskilning, 

ef undan eru skilin börn á elsta aldursbili með mjög góðan málskilning. Nokkur atriði voru með litla eða 

enga sundurgreiningu sem bendir til þess að ýmist þarf að endurskoða atriðin eða fella þau á brott. Rætt 

verður betur um þessi atriði hér á eftir. Í heildina reyndust stúlkur með örlítið hærra meðaltal heldur en 

drengir í öllum prófþáttum nema í Skilningur: Orð en sá munur reyndist þó ekki marktækur í neinum 

tilfellum sem er í samræmi við niðurstöður fyrri forprófanna, ef undanskildar eru niðurstöður Sólveigar 

Arnardóttur (2014). 

Áreiðanleikastuðullinn KR-20 fyrir málskilning í heild reyndist vera mjög góður eða 0,91 sem telst 

nægilega hátt til að túlka niðurstöður greiningar með áreiðanlegum hætti og skipuleggja viðeigandi 
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íhlutun í kjölfarið. Til samanburðar má geta að áreiðanleiki fyrir málskilning í TOLD-2P var 0,87. 

Áreiðanleikastuðull fyrir hvern prófþátt mældist frá 0,68 til 0,88. Marktæk fylgni reyndist vera á milli getu 

barna í öllum prófþáttum og mældust allir fylgnistuðlar yfir 0,50. Það gefur til kynna að sterk tengsl eru 

á milli allra prófþátta, en þó ekki of sterk sem bendir til þess að prófþættirnir leggi mat á sömu hugsmíð 

með frábrugðnum hætti. Líkt og kom fram hér að ofan þá stóðust nokkur prófatriði ekki próffræðilegar 

kröfur og virðast ekki henta til að meta málþroska barna á aldrinum fjögurra til sex ára. Hér fyrir neðan 

verður farið nánar yfir þau prófatriði sem þarf að endurskoða. 

6.1 Prófatriði sem hugsanlega falla út úr prófþáttum    
Í ljós kom að nokkur prófatriði í öllum prófþáttum voru ekki nógu góð til að meta málþroska barna í 

þessum aldurshópi og verða hér lagðar fram tillögur að prófatriðum sem hugsanlega þyrfti að 

endurskoða eða taka út úr prófinu. Ýmsar ástæður geta legið að baki því að atriði í prófþáttum henti ekki 

til að leggja mat á málþroska barna. T.d. ef prófatriði: er með neikvæða eða mjög lága fylgni við prófþátt, 

er of létt eða þungt, ekki aldursgreinandi eða ef fleiri börn á yngri aldursbilum en eldri aldursbilum svara 

því rétt.  

Prófatriði sem hafa neikvæða fylgni við prófþátt þarf að taka út þar sem neikvæð fylgni bendir til þess 

að börn sem eru getumeiri séu líklegri til þess að svara atriðunum rangt en rétt sem getur ekki talist 

eðlilegt. Jafnframt er líklegt að prófatriði með neikvæða fylgni hafi neikvæð áhrif á innri áreiðanleika 

prófþátta. Atriði sem eru með fylgni 0,19 eða lægra ætti einnig að fjarlægja úr prófinu en svona lág fylgni 

við prófþátt gefur til kynna að lítil tengsl eru á milli heildarstigafjölda barna á prófinu og hvernig þau svara 

þessum tilteknu atriðum á prófinu. Endurskoða þarf atriði sem taka gildi á bilinu 0,20 til 0,29 en atriði 

með fylgni 0,30 og hærri teljast vera góð.  

Þyngd prófatriða skiptir máli þegar ákvörðun er tekin um hvort fjarlægja þurfi prófatriði úr prófinu. 

Atriði sem börn á öllum aldursbilum gátu svarað rétt eða gátu ekki svarað eru ekki sundurgreinandi og 

ætti að taka út úr prófinu. Ef atriði er mjög létt þannig að allir geta svarað þá verður fylgnin heldur ekki 

há, því dreifingin er svo lítil þar sem öll börnin svara því sama óháð getu. Þó er nauðsynlegt að hafa 

nokkur létt atriði í greiningarprófi sem þessu svo hægt sé að finna þau börn sem eru með slakan 

málþroska. Jafnframt er mikilvægt að hafa nokkur þung atriði í prófþætti til að greina á milli barna með 

mjög góðan málþroska og koma þannig í veg fyrir rjáfuráhrif.  

Þá er mikilvægt að prófatriði greini vel á milli aldursbila og að stígandi sé í getu þeirra eftir aldri. Ef 

ekki er stígandi í getu atriða eftir aldri og t.d. fleiri börn á yngsta aldursbili svara prófatriði rétt en börn á 

elsta aldursbili, ætti alltaf að taka út tiltekin prófatriði eða í það minnsta að endurskoða þau. Þrátt fyrir 

að niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós góðan stíganda í meðaltölum eftir aldri í öllum 

prófþáttum reyndist ekki vera svo með öll prófatriði. Hér fyrir neðan verður farið í hvern prófþátt fyrir sig 

og greint frá þeim prófatriðum sem hugsanlega þarf að endurskoða eða fella út úr prófinu. Hafa skal í 

huga að þetta eru eingöngu tillögur höfunda þessa verkefnis hvaða atriði henta ekki fyrir endanlega 

útgáfu prófsins en höfundar prófsins taka svo loka ákvörðun. 
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6.1.1 Skilningur: Orð  
Í Skilningur: Orð var hlutfallslega meiri stígandi í meðaltölum hjá börnum á eldri aldursbilum heldur en 

börnum á yngri aldursbilum sem bendir til þess að prófþátturinn greini betur á milli eldri barna en yngri 

barna. Í 13 atriðum af 30 kom ekki fram stígandi eftir aldri. Þetta á við um atriði 1 (þyrla), 3 (hoppa), 4 

(illur), 5 (votur), 6 (kaðall), 14 (gaddavír), 15 (gulrófa), 16 (blómkál), 18 (munnharpa), 22 (skáld), 23 

(ungur), 24 (tjörn) og 28 (kálfur).  

Atriði 1 (þyrla) svöruðu fleiri börn rétt á yngsta aldursbili heldur en börn á miðaldursbili. Á myndunum 

fjórum sem þau fengu að sjá var einnig mynd af flugvél sem var staðsett beint fyrir ofan þyrluna og telur 

prófandi að hún hafi hugsanlega truflað sum börnin. Ef til vill myndi koma fram meiri stígandi á milli 

yngsta og miðaldursbils ef útlitslegur munur á myndunum tveimur væri meiri og staðsetning 

flugvélarinnar væri önnur. Prófandi telur því að breyta megi um staðsetningu flugvélarinnar, t.d. hafa 

hana efst vinstra megin. Auk þess mætti breyta myndinni af markorðinu og hafa hana skýrari svo ekki 

fari á milli mála hvort um sé að ræða þyrlu eða flugvél.   

Atriði 3 (hoppa) gátu öll börn á mið og elsta aldursbili svarað rétt og næstum öll á yngsta aldursbili 

eða 97%. Það er í samræmi við niðurstöður Hildar Rutar Sigurbjartsdóttur (2018) en þá svöruðu öll 

börnin í rannsókninni atriðinu rétt. Fylgni atriðisins við heildartölu var einnig lág eða 0,14. Þetta atriði 

ætti því að taka út úr prófinu. Þó má hugsanlega halda þessu prófatriði inni svo hægt sé að greina á milli 

barna með frávik í málþroska og barna með eðlilegan málþroska.   

Atriði 4 (illur) svöruðu fleiri börn rétt á yngsta aldursbili heldur en börn á miðaldursbili. Munurinn á 

milli yngsta og miðaldursbils var þó ekki mikill. Rannsókn Hildar (2018) leiddi jafnframt í ljós engan 

stígandi eftir aldri í þessu atriði. Í ljósi þessa ætti að taka atriðið út úr prófinu eða í það minnsta breyta 

því á einhvern hátt.  

Atriði 5 (votur) svöruðu fleiri börn á yngsta aldursbili rétt heldur en börn á mið og elsta aldursbili. 

Atriðið var einnig með neikvæða fylgni við heildartölu og ætti þar af leiðandi að taka út úr prófinu. 

Sömuleiðis kom ekki stígandi eftir aldri fyrir þetta atriði í forprófun Hildar (2018) og staðfesta niðurstöður 

því hennar. Upplifun prófanda var sú að langflest börnin í rannsókninni þekktu ekki markorðið og 

mögulega kom ekki fram stígandi þar sem yngri börnin giskuðu oftar á rétt heldur en þau eldri. 

Í atriði 6 (kaðall) munaði mjög litlu á hlutfalli réttra svara hjá mið og elsta aldurshópnum, eða 1%, 

sem varð til þess að ekki kom fram stígandi eftir aldri. Fylgni atriðisins við heildartölu var yfir 0,30 sem 

bendir til að halda megi þessu atriði inni í prófinu.  

Atriði 14 (gaddavír) svöruðu hlutfallslega fleiri börn á yngsta aldursbili rétt en börn á mið og elsta 

aldursbili. Munurinn á milli aldursbila var þó ekki mikill. Það var upplifun prófanda að langflest börnin 

þekktu ekki markorðið. Á myndinni af markorðinu er ekkert í kringum það. Hugsanlega hefðu fleiri börn 

þekkt markorðið ef það hefði verið sett í samhengi, t.d. með girðingu og grasi. Atriðið var með mjög lága 

fylgni við heildartölu, eða 0,07, sem bendir til að fjarlægja megi það út úr prófinu  

Atriði 15 (gulrófa) gátu fleiri börn á yngsta aldursbili svarað rétt heldur en börn á miðaldursbili. 

Prófanda fannst greinilegt að börnin þekktu ekki orðið gulrófa. Á myndunum fjórum sem þau sáu var 

einnig mynd af gulrót og bentu langflest börnin á þá mynd. Fleiri börn á elsta aldursbilinu en yngsta og 

mið aldursbili virtust þó átta sig á að gulrófa væri ekki það sama og gulrót og bentu á gulrófu. Ástæðan 
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fyrir því að fleiri börn á yngsta aldursbili en börn á miðaldursbili gátu svarað atriðinu rétt telur prófandi 

vera háð ágiskun. Ef höfundar prófsins vilja halda þessu prófatriði inni er spurning um að breyta 

markorðinu og hafa það rófa í staðinn fyrir gulrófa. Niðurstöður á þessu atriði eru sambærilegar við 

niðurstöður Hildar Rutar (2018). 

Atriði 16 (blómkál) svöruðu hlutfallslega jafn mörg börn rétt á mið og elsta aldursbili. Fylgni við 

heildartölu var 0,26 sem bendir til að endurskoða megi þetta atriði, t.d. mætti breyta útliti myndar eða 

staðsetningu.  

Atriði 18 (munnharpa) svöruðu hlutfallslega færri börn á elsta aldursbili heldur en á miðaldursbili. 

Atriðið var einnig með lága fylgni við heildartölu eða 0,13 sem bendir til þess að fjarlægja megi atriðið 

út úr prófinu. Niðurstöður á þessu atriði staðfesta niðurstöður Hildar Rutar (2018).  

Í atriði 22 (skáld) virtust börnin ekki gera sér grein fyrir hvað orðið þýddi. Öll börnin í rannsókninni 

bentu oftast á orðið skál sem bæði hljómar eins og skáld og er einnig staðsett næst próftaka eða neðst 

til hægri. Prófandi telur því að það var eingöngu hendingu háð að börn á yngsta aldursbili svöruðu fleiri 

atriðum rétt en börn á mið og elsta aldursbili. Auk þess var prófatriðið með neikvæða fylgni við heildartölu 

eða -0,04. Í ljósi þessa ætti að fjarlægja atriðið úr úr prófinu. Í forprófun Hildar Rutar (2018) komu í ljós 

svipaðar niðurstöður varðandi þetta atriði.  

Atriði 23 (ungur) svöruðu hlutfallslega jafn mörg börn á yngsta og miðaldursbili. Mögulega er það 

vegna úrtaksins, t.d. ójafnri kynjaskiptingu milli yngsta og miðaldursbils eða vegna ójafns fjölda 

þátttakanda á aldursbilunum. Mögulega má breyta uppröðun myndanna til að fá meiri stígandi eftir aldri. 

Fylgni atriðis við heildartölu var góð, eða 0,35 sem gefur til kynna að halda megi atriðinu inni.   

Fleiri börn á yngsta aldursbili gátu svarað atriði 24 (tjörn) rétt heldur en börn á miðaldursbili. Atriðið 

greindi vel á milli barna á mið og elsta aldursbils og milli elsta og yngsta aldursbils. Prófandi setur fram 

tillögu um að breyta myndinni af markorðinu og setja hana meira í samhengi við tjörn sem börn á Íslandi 

þekkja, t.d. að hafa endur í tjörninni og byggð í kringum hana í staðinn fyrir fjöll (sbr. Reykjavíkurtjörn). 

Annars var fylgnin við heildartölu góð, eða 0, 33, sem bendir til þess að halda megi atriðinu inni í prófinu.  

Atriði 28 (kálfur) gátu talsvert fleiri yngri börn svarað rétt heldur en börn á mið og elsta aldursbili sem 

getur ekki talist eðlilegt. Prófandi telur að það hafi ruglað sum börn að sömu myndir voru notaðar til að 

prófa markorðið kálfur og gimbur. Þau börn sem bentu á kálfur þegar verið var að spyrja um gimbur 

gætu hafa bent á ranga mynd þegar verið var að spyrja um kálfur því þau áttuðu sig á að þau voru búin 

að benda á kálfur í fyrra skiptið. Ef þessu atriði verður haldið inni mætti því hafa aðrar myndir þegar 

spurt er um kálfur. Atriðið kálfur var jafnframt með neikvæða fylgni við heildartölu, eða -0,05.  

Í prófþættinum voru alls fjögur atriði með með neikvæða fylgni; atriði 5 (votur), 13 (gimbur), 22 (skáld) 

og 28 (kálfur). Í rannsókn Hildar (2018) höfðu atriði 5 (votur), 13 (gimbur) og 22 (skáld) einnig neikvæða 

eða mjög lága fylgni við heildartölu. Af þeim sökum er mælt með því að fjarlægja ofangreind atriði úr 

prófinu. Atriði 19 (doppóttur) var með neikvæða fylgni í rannsókn Hildar en hafði góða fylgni í þessari 

rannsókn (0,35). Mögulega getur ástæðan fyrir ósamræmi verið stærð úrtaks þar sem notast var við 

mun stærra úrtak við þessa forprófun. Alls voru fimm atriði með fylgni á bilinu 0,00- 0,19 sem telst eins 

og áður segir vera lítil sem engin fylgni og mætti því fjarlægja þessi atriði út úr prófinu eða í það minnsta 

breyta þeim á einhvern hátt. Þetta á við um atriði 3 (hoppa), 14 (gaddavír), 15 (gulrófa), 18 (munnharpa) 
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og 30 (roð). Þá voru sjö atriði með fylgni á bilinu 0,20-0,29 sem mögulega þarf að endurskoða; atriði 1 

(þyrla), 2 (sveppur), 4 (illur), 7 (strönd), 10 (píramídi), 16 (blómkál) og 26 (einlitur).   

Í atriði 7 (strönd) var myndinni af markorðinu breytt fyrir þessa forprófun og tekið út sólstól, sólhlíf og 

sól. Í rannsókn Hildar (2018) var strönd svarað rétt af öllum börnum í rannsókninni. Í þessari forprófun 

kom atriðið mun betur út þar sem stígandi var í getu með auknum aldri auk þess sem fylgni atriðisins 

við heildartölu var mun hærri eða 0,29.  

Líkt og kom fram í fræðilegri umfjöllun hér að ofan var sjö nýjum atriðum bætt við í Skilningur: Orð 

fyrir þessa forprófun: atriði 24 (tjörn), 25 (undrandi), 26 (einlitur), 27 (laukur), 28 (kálfur), 29 (blunda), 30 

(roð). Af þessum atriðum sýndu atriði 25 (undrandi), 26 (einlitur), 27 (laukur), 29 (blunda) og 30 (roð) 

góðan stíganda í getu eftir aldri en atriði 25 (undrandi), 27 (laukur) og 29 (blunda) voru þau einu af þessu 

sjö með fylgni sem var 0,30 eða hærri. Í atriðunum 26 (einlitur) og 28 (kálfur) voru sömu fjórar myndirnar 

notaðar og þegar atriði 19 (doppóttur) og 13 (gimbur) voru prófuð. Mögulega hefur það ruglað sum börn 

auk þess sem mörgum virtist þykja leiðigjarnt að fá oft sömu myndirnar aftur og sögðu við prófanda: „þú 

varst búin að sýna mér þessar myndir áðan”. Prófandi leggur því til að finna nýjar myndir fyrir þessi 

markorð.  

Ef niðurstöður fyrir Skilningur: Orð eru teknar saman má sjá að alls eru níu atriði með fylgni undir 

0,19, þar af fjögur með neikvæða fylgni. Þetta eru atriðin: votur, gimbur, skáld, kálfur, hoppa, gaddavír, 

gulrófa, munnharpa og roð. Ef fækka á atriðum hér leggur rannsakandi til að taka þessi atriði út úr 

prófinu. Þau atriði sem mögulega þarf að endurskoða en mætti halda inn í prófinu eru þyrla, sveppur, 

illur, strönd, píramídi, blómkál og einlitur.  

Varðandi þyngdardreifingu á atriðum fyrir Skilningur: Orð var alla jafna nægilegur fjöldi atriða til að fá 

sundurgreiningu milli barna með ólíkan málskilning í öllum aldurbilum. Auk þess var nægilegur fjöldi 

léttra atriða til að tryggja sundurgreiningu meðal barna sem gætu verið í áhættuhóp varðandi slakan 

málþroska. Fjöldi þungra atriði var einnig nægjanlegur til að tryggja sundurgreiningu á milli barna með 

góðan málþroska og mjög góðan málþroska. 

Áreiðanleiki fyrir þennan prófþátt var 0,70 sem telst viðunandi. Til samanburðar var áreiðanleiki fyrir 

þennan prófþátt 0,72 í forprófun eitt (Margrét Samúelsdóttir, 2014), 0,60 í forprófun tvö (Hildur Rut 

Sigurbjartsdóttir, 2018) og 0,81 fyrir sambærilegan prófþátt (Myndir-orðþekking) í TOLD-2P (Ingibjörg 

Símonardóttir o.fl. 1995). Ef áreiðanleiki orðaforðaprófsins Peabody Picture Vocabulary Test-4 (PPVT-

4) í íslenskri útgáfu er borin saman við áreiðanleika prófþáttarins Skilningur: Orð má sjá að hann er 

töluvert hærri eða á bilinu 0,81-0,97 (Valgerður Ólafsdóttir, 2011). Í erlendri útgáfu af PPVT-4 mældist 

helmingunaráreiðanleiki 0,94-0,95 og alfastuðull 0,97 fyrir prófþátt A og 0,97 fyrir prófþátt B (Dunn og 

Dunn, 2007).  

6.1.2 Skilningur: Hugtök  
Í Skilningur: Hugtök reyndist vera of mikið af léttum atriðum sem er í samræmi við niðurstöður Hildar 

(2018). Yfir 70% barnanna gátu svarað 8 atriðum rétt af 14 mögulegum (57%) sem gefur til kynna að 

fjölga megi þungum prófatriðum í þennan prófþátt. Hins vegar var ekkert atriði sem öll börnin í 

rannsókninni gátu svarað rétt. Hlutfallslega var meiri stígandi í meðaltölum hjá börnum á yngri 

aldursbilum en börnum á eldri aldursbilum sem vísar til þess að prófþátturinn greini betur á milli yngri 
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barna en eldri. Alls voru þrjú prófatriði sem höfðu ekki stíganda eftir aldri. Þetta voru atriði 1 

(þríhyrningur), 4 (í kringum) og 13 (lengst til hægri). Þessi atriði auk atriðis 9 (lengstur) höfðu fylgni 0,19 

eða lægri sem bendir til að fjarlægja megi þau út úr prófinu. Atriði 8 (nýr) var með fylgni á bilinu 0,20-

0,29 og mætti mögulega endurskoða.  

Líkt og kom fram í fræðilegri umfjöllun hér að ofan bættust tvö atriði við Skilningur: Hugtök fyrir þessa 

forprófun, þ.e. atriði: 13 (lengst til hægri) og 14 (þyngstur). Atriði 14 (þyngstur) sýndi góðan stíganda 

eftir aldri auk þess sem það var með góða fylgni við heildartölu. Atriðið hentar því vel til að meta 

málþroska barna á aldrinum fjögurra til sex ára. Varðandi atriði 13 (lengst til hægri) var það upplifun 

prófanda að langflest börnin í rannsókninni þekktu ekki markorðið. Á myndunum fjórum sem þau fengu 

að sjá var einnig mynd af gíraffa og bentu langflest börn á yngsta aldursbili á þá mynd. Mögulega bentu 

þau á gíraffann af því að hann var „lengstur” af öllum atriðunum á myndunum. Börn á mið og elsta 

aldursbili virtust átta sig á að um væri að ræða aðra hvora áttina en áttuðu sig ekki á um hvora áttina 

verið var að spyrja um og giskuðu annað hvort á myndina lengst til hægri eða lengst til vinstri. Prófanda 

fannst undantekningarlaust eins og þau væru að giska. Ef atriðið helst inn í prófinu mætti í það minnsta 

skipta út myndunum og hafa t.d. myndir af jafnstórum börnum.  

Ef litið er á þyngdardreifingu atriða í Skilningur: Hugtök kemur í ljós að ekki var nægjanlegur fjöldi 

atriða til að fá sundurgreiningu milli barna með ólíkan málskilning á mið og elsta aldursbili. Hjá yngsta 

aldursbili var rúmlega helmingur atriðanna með gott sundurgreiningargildi sem ætti að tryggja góða 

sundurgreiningu á milli barna með ólíkan málskilning. Eingöngu voru þrjú atriði hjá yngsta aldursbili sem 

yfir 80% barnanna gátu svarað rétt sem getur hugsanlega leitt til svokallaðra gólfáhrifa, þ.e. lítillar 

aðgreiningar hjá börnum í yngsta aldurshópnum (Furr og Bacharach, 2014). Prófþátturinn greinir því 

ekki nægjanlega vel á milli barna í yngsta aldurshóp sem gætu verið í hættu á að vera með slakan 

málþroska. Hjá bæði mið og elsta voru of mörg prófatriði í tveimur léttustu þyngdarflokkunum sem yfir 

81% barna á mið og elsta aldursbili gátu svarað. Það getur leitt til svokallaðra rjáfuráhrifa, þ.e. lítillar 

aðgreiningu á milli elstu barnanna í úrtakinu (Furr og Bacharach, 2014). Það er því ljóst að fjölga þarf 

atriðum í þennan prófþátt, bæði þungum atriðum og atriðum sem hafa gott sundurgreiningargildi.  

Áreiðanleiki fyrir Skilningur: Hugtök var 0,70 sem telst viðunandi. Í forprófun eitt og tvö var 

áreiðanleikinn mjög svipaður eða 0,72 (Margrét Samúelsdóttir, 2014) og 0,71 (Hildur Rut 

Sigurbjartsdóttir, 2018). Í TOLD-2P var áreiðanleikinn 0,81 fyrir sambærilegan prófþátt (Myndir-

orðþekking) (Ingibjörg Símonardóttir o.fl. 1995). Ef áreiðanleikinn fyrir Skilningur: Hugtök er borin saman 

við sambærilegan prófþátt í CELF-Preschool-2, sem er mikið notað í íslenskri þýðingu hér á landi, má 

sjá að hann var örlítið hærri eða 0,77.  

6.1.3 Skilningur: Setningar  
Í Skilningur: Setningar var hlutfallslega jafn mikill stígandi í meðaltölum hjá börnum á yngri aldursbilum 

og eldri aldursbilum sem gefur til kynna að prófþátturinn greini nokkuð jafn vel á milli annars vegar yngri 

barna og hins vegar eldri barna. Líkt og kom fram í kafla 2.7.1 hér að ofan var atriðum fjölgað um fjögur 

atriði í Skilningur: Setningar auk þess sem orðalagi var breytt í nokkrum atriðum. Atriðum sem var bætt 

við voru: bentu á þynnstu bókina (27), barnið hafði verið í baði (28), hundurinn er við hliðina á stólnum 

(29) og hann klippti hana áður en hann fór (30). Öll atriðin komu vel út nema atriði 27 en rætt verður 
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betur um það hér að neðan. Orðalagi var breytt í atriði: 2 (Bentu á minnsta strákinn), 5 (Dísa er alveg 

búin með mjólkina sína), 8 (Hundurinn situr á milli), 10 (Strákurinn dregur báða bílana) og 13 (Kisan 

stökk rétt áðan niður úr trénu). Af þeim komu atriði 2 og 8 vel út. 

Í næstum helming atriðanna kom ekki fram stígandi í getu eftir aldri eða í alls 13 af 30. Tveimur 

atriðum var svarað rétt af fleiri börnum á yngsta aldursbili heldur en börnum á mið og elsta aldursbili. 

Þetta voru atriði 17 (Flugvélin er að fara í loftið) og 18 (Jón hafði verið að púsla). Alls voru sex atriði sem 

fleiri börn í yngsta aldursbili svöruðu rétt heldur en börn á miðaldursbili; atriði 6 (Konuna langar að leggja 

sig), 7 (Blómið er sprungið út), 16 (Hún teiknaði mynd af húsi), 22 (Hvorki Siggi né Dóra eru með ís), 23 

(Bentu á ferkantað borð) og 30 (Hann klippti hana áður en hann fór). Fimm atriðum var svarað rétt af 

fleiri börnum á miðaldursbili heldur en börnum á elsta aldursbili. Þetta á við um atriði: 1 (Hún vill ekki 

leika með bolta), 10 (Strákurinn dregur báða bílana), 15 (Kisan náði ekki músinni), 26 (Bentu á þríhyrnt 

borð) og 27 (Bentu á þynnstu bókina). Af þessum atriðum voru níu atriði einnig með fylgni 0,19 eða 

lægra sem bendir til þess að fjarlægja megi þau út úr prófinu. Þetta á við atriðin: 1 (Hún vill ekki leika 

með bolta), 6 (Konuna langar að leggja sig), 10 (Strákurinn dregur báða bílana), 15 (Kisan náði ekki 

músinni) 16 (Hún teiknaði mynd af húsi), 17 (Flugvélin er að fara í loftið) 18 (Jón hafði verið að púsla) 

26 (Bentu á þríhyrnt borð), og 27 (Bentu á þynnstu bókina). 

Í atriði 15 (Kisan náði ekki músinni) er mynd af ketti sem náði ekki músinni (mynd A). Einnig er mynd 

af ketti sem stendur kyrr og horfir beint áfram (mynd C). Nokkuð var um að börnin bentu á mynd C í 

staðinn fyrir mynd A. Þau gætu mögulega hafa túlkað sem svo að kötturinn var að horfa á eftir músinni 

sem hann náði ekki. Hér mætti því skipta út myndinni. 

Í atriði 16 (Hún teiknaði mynd af húsi) er mynd A markorðið. Á þeirri mynd er mynd af stelpu sem er 

búin að teikna hús. Mörg börn bentu ekki á þá mynd heldur frekar á mynd C með mynd af stúlku teikna 

hús. Það er mögulegt að álykta að stúlkan sé búin að teikna hús líkt og mynd A sýnir. Hér mætti því 

breyta mynd C með því að sýna hálfkláraða mynd af húsi. 

Í atriði 17 (Flugvélin er að fara í loftið) er mynd A markorðið. Hér bentu mörg börn á mynd C sem er 

allt eins hægt að túlka að flugvélin sé að fara í loftið. Hér mætti því skipta út mynd C fyrir aðra mynd svo 

ekki fari á milli mála að flugvélin sé í flugtaki. 

Eins og kom fram hér að ofan var atriði 26 (Bentu á þríhyrnt borð) ekki með stíganda eftir aldri og 

með lága fylgni við heildartölu. Mjög mörg börn á yngsta, mið og elsta aldursbili gátu svarað þessu atriði 

rétt. Möguleg ástæða fyrir því getur verið sú að byrjað er að vinna með grunnform töluvert snemma í 

málumhverfi barna og því flest börn farin að geta borið kennsl á formin fyrir fjögurra ára aldur. Hér mætti 

því mögulega velja annað form sem er meira aldursgreinandi (t.d. ferhyrningur). 

Í atriði 27 (Bentu á þynnstu bókina) voru sömu myndir notaðar og í atriði 11 (Bókin er þunn) sem 

virðist hafa ruglað sum börn. Markorðin voru í báðum tilfellum C og ef til vill hafa sum börnin haldið að 

þau mættu ekki benda aftur á sömu myndina. 

Atriði sem voru ekki með stíganda eftir aldri en góða fylgni við heildartölu (> 0,30) voru atriðin: 23 

(Bentu á ferkantað borð) og 30 (Hann klippti hana áður en hann fór). Til að fá fram stíganda í atriði 30 

mætti vera skýrari munur á stúlku og dreng á myndunum þar sem munurinn er frekar óskýr. 
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Atriði sem voru með fylgni á bilinu 0,20 til 0,30 og hugsanlega þarf að endurskoða voru: atriði 3 (Hann 

þarf ekki að þvo sér í framan), 5 (Dísa er alveg búin með mjólkina sína), 7 (Blómið er sprungið út), 12 

(Stelpan er í gulu pilsi og með enga vettlinga), 14 (Þetta eru skór barnsins), 22 (Hvorki Siggi né Dóra 

eru með ís), 24 (Kakan var borðuð upp til agna) og 25 (Stelpan er að klippa strákinn). Í atriði 25 (Stelpan 

er að klippa strákinn) voru notaðar sömu myndir og í atriði 30 (Hann klippti hana áður enn hann fór). Hér 

mætti vera skýrari munur á stelpu og strák auk þess sem það mætti sleppa því að nota sömu mynd 

tvisvar til að koma í veg fyrir rugling. 

Ef niðurstöður eru teknar saman metur rannsakandi það svo að þau atriði sem voru hvorki með 

stíganda eftir aldri né góða fylgni við heildartölu ætti að fella út. Þetta á við um atriði 1, 6, 10, 15, 16, 17, 

18, 26 og 27.  

Þegar litið er á þyngdardreifingu atriðanna í Skilningur: Setningar kemur í ljós að nægjanlegur fjöldi 

atriða eru til að tryggja sundurgreiningu meðal barna á yngsta aldursbili en ekki meðal barna á mið og 

elsta aldursbili. Hins vegar eru of mörg létt atriði fyrir öll aldursbilin í þessum prófþætti sem bendir til 

þess að þess að fjölga megi þungum atriðum. Þetta er í samræmi við niðurstöður Hildar (2018) en 

niðurstöður hennar leiddu jafnframt í ljós að of mörg létt atriði séu í þessum prófþætti. Ef of mikið er af 

léttum atriðum í prófþætti kemur það fram sem rjáfuráhrif.  

Áreiðanleiki fyrir Skilningur: Setningar var 0,68 sem telst ekki viðunandi. Prófþátturinn er enn of léttur. 

Til að bæta áreiðanleikann mætti hugsanlega breyta eða taka út þau atriði sem koma ekki nógu vel út 

og bæta þyngri atriðum við prófið. Í forprófun eitt var áreiðanleikinn fyrir Skilningur: Setningar örlítið hærri 

eða 0,74 (Auður Hallsdóttir, 2014) en lægri í forprófun tvö eða 0,58 (Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018). 

Til samanburðar var áreiðanleiki sambærilegs prófþáttar (Túlkun setninga) á TOLD-2P 0,81 (Ingibjörg 

Símonardóttir o.fl. 1995).  

6.1.4 Skilningur: Hljóðkerfisvitund  
Í Skilningur: Hljóðkerfisvitund var hlutfallslega meiri stígandi í meðaltölum hjá börnum á yngri aldursbilum 

heldur en börnum á eldri aldursbilum. Líklega er ástæðan sú að börn eru tiltölulega fljót að tileinka sér 

þessa færni og því kannski ekki óeðlilegt að minna bil sé á milli barna á eldri aldursbilum því á þeim aldri 

eru flest börn búin að ná valdi á samstöfum (atkvæðaklappi). Ekki var stígandi í alls sex prófatriðum. 

Þetta voru atriði 4 (skjaldbaka), 7 (sebrahestur), 13 (Ísland), 14 (klukka), 15 (epli) og 22 

(handboltamarkmaður).  

Atriði 22 (handboltamarkmaður) var svarað rétt af fleiri börnum á yngsta aldursbili en börnum á mið 

og elsta aldursbili en atriðum: 4 (skjaldbaka), 7 (sebrahestur), 13 (Ísland), 14 (klukka) og 15 (epli) var 

svarað rétt af fleiri börnum á miðaldursbili heldur en elsta aldursbili. Ekkert prófatriði var það létt að öll 

börn í rannsókninni gátu svarað því rétt.  

Atriði 14 (klukka) var eina atriðið í Skilningur: Hljóðkerfisvitund sem var með fylgni undir 0,20. Ekkert 

atriði var með neikvæða fylgni. Niðurstöður eru því sambærilegar við niðurstöður Hildar (2018) sem  

sýndu að ekkert atriðið í þessum prófþætti var með fylgni undir 0,20.  

Þyngdardreifing atriðanna kom einnig nokkuð vel út. Niðurstöður sýndu að nægilegur fjöldi atriða eru 

til að tryggja góða sundurgreiningu meðal barna á öllum aldursbilum með ólíkan málþroska. Einnig eru 

nógu mörg létt atriði til að hægt sé að greina á milli barna á mið og elsta aldursbili með mjög slakan 
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málþroska. Aftur á móti vantar nokkur létt atriði til að tryggja sundurgreiningu meðal barna með mjög 

slakan málþroska á yngsta aldursbili. Þetta getur komið fram sem gólfáhrif.  

Áreiðanleiki fyrir Skilningur: Hljóðkerfisvitund var 0,88 sem telst viðunandi. Til samanburðar var 

áreiðanleiki 0,93 fyrir sama prófþátt í forprófun eitt (Sólveig Arnardóttir, 2014), 0,92 í forprófun tvö (Hildur 

Rut Sigurbjartsdóttir, 2018) og 0,78 fyrir sambærilegan prófþátt á HLJÓM-2 (Samstöfur) (Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002).  

6.1.5 Styrkleikar og veikleikar  
Styrkur rannsóknarinnar felst fyrst og fremst í því að úrtakið var stórt. Þátttakendur komu úr alls 19 

leikskólum í ólíkum hverfum. Leikskólarnir voru vel dreifðir um allt höfuðborgarsvæðið. Forprófunin náði 

þó aðeins til barna á höfuðborgarsvæðinu og því ekki hægt að alhæfa niðurstöður á allt þýðið. Þar sem  

markmið rannsóknarinnar var aðallega að skoða eiginleika prófatriða en ekki þátttakenda skiptir í raun 

meira máli á þessu stigi að börnin koma úr mörgum og dreifðum leikskólum. Dreifing þátttakenda var 

nokkuð jöfn eftir aldri og kyni, sem hefur mikið að segja upp á gæði úrtaksins.  

Helstu veikleikar rannsóknarinnar voru að fjöldi barna var misjafn eftir leikskólum og hverfum en 

hugsanlega hefði verið betra að prófa jafn mörg börn á hverjum leikskóla til að koma í veg fyrir áhrif ytra 

umhverfis. Færri börn fengust til þátttöku á hverjum leikskóla en reiknað var með vegna þess hve þröng 

aldursbilin voru. Vegna þessa var gripið til þess ráðs að bæta við þátttakendum úr leikskólum sem 

rannsakendur höfðu tengsl við. Það gæti haft áhrif á niðurstöður að þurft hafi að notast við 

hentugleikaúrtak að hluta en u.þ.b. 30% þátttakenda voru valdir af hentugleika. Að mati höfundar var 

prófið heldur langt, þá helst fyrir þátttakendur á yngsta og miðaldursbili, sem gæti hafa haft áhrif á svörun 

þeirra í prófinu. Fjöldi auðveldra atriða voru enn of mörg í prófinu og hefði ef til vill verið betra að taka 

þau út fyrir forprófunina og þannig hefði verið hægt að stytta prófið.  
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7 Ályktanir 
Rannsóknin styður við réttmæti MELB að því leiti að niðurstöðurnar sýna að með auknum aldri eykst 

málfærni barna. Marktækur munur var á meðaltölum milli allra aldurshópa sem bendir til þess að 

prófþættirnir greina nokkuð vel á milli aldursbila. Þrátt fyrir það virðast þeir ekki greina jafn vel á milli 

barna í yngri og eldri aldurshópum. Prófþátturinn Skilningur: Orð virðist greina betur á milli eldri barna 

en yngri barna en prófþættirnir Skilningur: Hugtök og Skilningur: Hljóðkerfisvitund betur á milli yngri 

barna heldur en eldri. Hins vegar kom í ljós að Skilningur: Setningar greinir tiltölulega jafn vel á milli yngri 

og eldri barna. 

Önnur mikilvæg niðurstaða rannsóknarinnar er að áreiðanleikinn fyrir málskilning í heild var mjög 

góður eða nógu góður til að túlka niðurstöður greiningar með áreiðanlegum hætti og skipuleggja 

viðeigandi íhlutun í kjölfarið. Þetta er nauðsynleg forsenda þess að huga að stöðlun sem er næsta skref 

í þróun prófsins. Áreiðanleiki einstakra prófþátta á málskilningi reyndist viðunandi í öllum prófþáttum 

nema Skilningur: setningar. Það sem mestu skiptir er áreiðanleiki heildartölu málskilnings þar sem hún 

verður notuð við túlkun á niðurstöðum MELB. 

Fylgni milli allra prófþátta var nokkuð sterk sem bendir til þess að þó að hver prófþáttur nálgist 

málskilning með ólíkum hætti nái þeir til sömu hugsmíðar. Ekki var kostur á að þáttagreina alla prófþætti 

MELB saman í þessari rannsókn en ástæða er til að skoða niðurstöður slíkrar greiningar áður en farið 

verður af stað með stöðlun á prófinu. 

Prófþættirnir Skilningur: Hugtök og Skilningur: Setningar virðast enn vera of léttir sem bendir til þess 

að fjölga þurfi þungum atriðum í þessa þætti auk þess sem það vantar fleiri atriði sem hafa gott 

sundurgreiningargildi, þ.e. meðalþung atriði. Þyngdardreifing atriða er hins vegar talsvert betri í 

Skilningur: Orð og Skilningur: Hljóðkerfisvitund þar sem alla jafna er nægilegur fjöldi atriða til að tryggja 

sundurgreiningu milli barna með ólíkan málskilning auk þess sem það var hæfilegur fjöldi léttra og 

þungra atriða. 

Þó svo að prófþættirnir greindu nokkuð vel milli aldursbila kom í ljós að ýmis atriði stóðust ekki 

próffræðilegar kröfur og henta því ekki til að meta málþroska barna á aldrinum fjögurra til sex ára. Það 

kom nokkuð á óvart þar sem um er að ræða þriðju forprófun á prófinu. Ekki er talin þörf á að taka atriði 

út úr prófþáttum í öllum tilfellum. Í sumum tilfellum ætti að vera nóg að skipta út myndum eða breyta 

útliti þeirra. Þeim atriðum sem var bætt við eða breytt fyrir þessa forprófun komu ýmist vel eða illa út. 

Sum atriði sýndu meiri stíganda eftir aldri og hærri fylgni við heildartölu heldur en í forprófun tvö en í 

þessari forprófun var notast við stærra úrtak og ákveðnum atriðum á myndunum breytt sem gæti hafa 

haft áhrif. Þátttakendur voru rúmlega tvöfalt fleiri heldur en í forprófun tvö og komu úr alls sjö hverfum. 

Það er því líklegt að stærð og gerð úrtaksins hafi áhrif á að sum atriði komu ýmist betur eða verr út. Þá 

fannst mörgum þátttakendum ruglingslegt og leiðigjarnt þegar sömu myndir voru notaðar oftar en einu 

sinni. Það virðist því skipta máli að notast við fjölbreyttar myndir við mat á málþroska barna og sýnir að 

mat á málþroska er flókið í framkvæmd. Myndir og ályktunarhæfni geta haft áhrif á hvaða myndir börnin 

benda á alveg eins og þekking þeirra á stökum orðum. Það virtist hafa truflað frekar eldri börnin með 

betri ályktunarhæfni að sjá sömu myndirnar tvisvar sinnum með nýjum orðum. Þá svöruðu þau ekki 

endilega samkvæmt þekkingu á stökum orðum heldur út frá ályktunarhæfni. 
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Niðurstöður úr rannsókninni munu nýtast til að taka ákvörðun um hvaða prófatriði teljast nægilega 

góð fyrir lokaútgáfu prófsins. Næsta skref í þróun prófsins er að skoða hvernig próffræðilegir eiginleikar 

prófþáttanna koma út þegar búið er að taka þau atriði út sem mælt var með hér að ofan. Í bígerð er að 

vinna úr prófþáttum sem falla undir máltjáningarhluta prófsins en Elva Bergþóra Brjánsdóttir, nemi í 

talmeinafræði, mun sjá um það síðar á árinu. Því næst þarf að gera réttmætisathuganir og skoða fylgni 

prófsins við önnur sambærileg matstæki. Að lokum verður ráðist í stöðlun prófsins á landsvísu. Höfundar 

telja vöntun á áreiðanlegum og réttmætum málþroskaprófum sem talmeinafræðingar geta notað til að 

meta alhliða málþroska íslenskra barna. Með tilkomu þessa prófs verður vonandi hægt að bæta meðferð 

og þjónustu við börn á aldrinum fjögurra til sex ára.  
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Vísindasiðanefnd	HÍ	hefur	fjallað	um	beiðni	um	umsögn	á	verkefninu	„Málfærni	eldri	
leikskólabarna	(MELB).	Forprófun	málþroskaprófs	fyrir	leikskólabörn	á	aldrinum	4-6	ára	“	sem	er	
beiðni	nr.	18-012	um	umsögn.			

	

	

Í	ljósi	nýrra	upplýsinga	gerir	nefndin	ekki	frekari	athugasemdir	við	rannsóknina.	

	

	

	

	

Sólveig	Anna	Bóasdóttir	

Formaður	Vísindasiðanefndar	HÍ	
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Fylgiskjal 3 

           
 
Til leikskólastjóra/aðstoðarleikskólastjóra             29. janúar 2018 
 

Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) 
Forprófun málþroskaprófs fyrir leikskólabörn á aldrinum 4-6 ára. 
Ábyrgðarmaður: dr. Þóra Másdóttir, talmeinafræðingur og lektor við HÍ 

Meðhöfundar: dr. Jóhanna Einarsdóttir, talmeinafræðingur og dósent við HÍ, Ingibjörg 
Símonardóttir, talmeinafræðingur og sérkennari, dr. Sigurgrímur Skúlason, próffræðingur. 

 
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands og Háskóli Íslands vinna að gerð nýs málþroskaprófs sem 
staðlað verður á landsvísu og nefnist Málfærni eldri leikskólabarna (MELB). Prófið er fyrir 
börn á aldrinum 4-6 ára og er ætlað að greina hvort að þau þurfi á örvun og/eða íhlutun að halda 
vegna seinkaðs málþroska. Tilgangur með prófun á leikskólum nú er að forprófa prófatriði sem 
koma til með að vera í lokaútgáfu prófsins. Áætlað er að leggja prófið fyrir ákveðinn fjölda 
barna á aldrinum 4-6 ára.  

Forprófun þessi er hluti af lokaverkefni okkar sem meistaranema í talmeinafræði. 

Leikskólinn þinn er einn af leikskólum sem valdir voru af handahófi værum við ykkur mjög 
þakklát ef þið tækjuð þátt í forprófununni. Á næstu dögum munum við koma með ljósrituð gögn 
fyrir foreldra (upplýsingabréf, spurningalista og samþykkisyfirlýsingu) og eruð þið beðin um 
að koma þeim til foreldra þeirra barna sem eru á aldrinum 4-6 ára (þ.e. börn fædd á tímabilinu 
maí 2012 til apríl 2014) og eru hvorki tvítyngd né með greindar þroskaraskanir. Einnig er 
æskilegt að börnin sem taka þátt séu talin vera með eðlilegan málþroska og heyrn. Foreldrar 
kynna sér upplýsingar um rannsóknina, svara spurningum og skrifa undir samþykki. Gott væri 
ef hægt væri að biðja foreldra um að skrifa undir samþykkisyfirlýsinguna á staðnum til að koma 
í veg fyrir afföll í þátttöku. Í framhaldi munum við svo nálgast bréfin hjá ykkur og hefja 
fyrirlögn. 

Óskað er eftir því að börnin verði prófuð í leikskólanum og er gert ráð fyrir að prófa sem flest 
börn sama daginn en allt eftir því hvernig stendur á í leikskólanum. Próftími er um 30-45 mín, 
fer eftir aldri og getu barns. Prófandi prófar barnið með því að sýna því myndir sem það nefnir 
og/eða að biðja það að fylgja fyrirmælum. Æskilegt er að umhverfið sé hljóðlátt. Stefnt er að 
því að hefja prófanir í mars. Leyfi fyrir rannsókninni hefur fengist frá Skóla-og frístundasviði 
Reykjavíkurborgar og Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands, auk þess sem rannsóknin hefur verið 
tilkynnt til Persónuverndar. 
 
Með kynningarbréfinu fyrir foreldra eru nokkrar spurningar um heyrn og málþroska barna 
þeirra og eru foreldrar beðnir um að svara þeim.  

Með kærri kveðju og von um gott samstarf, 

Elva Bergþóra Brjánsdóttir (ebb17@hi.is) og Hafdís Erla Valdimarsdóttir (hev5@hi.is),  
meistaranemar í talmeinafræði 
 
 



  

75 

Fylgiskjal 4 

              

 

 

Upplýsingabréf til foreldra/forráðamanna barna 
 

Málfærni	eldri	leikskólabarna	(MELB): 
Forprófun	málþroskaprófs	fyrir	leikskólabörn	á	aldrinum	4-6	ára 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 												12.	febrúar	2018 
Kæra	foreldri/forráðamaður 
Hér	með	óskum	við	eftir	þátttöku	barns	þíns	 í	ofangreint	verkefni	sem	felur	 í	sér	forprófun	
prófatriða	málþroskaprófsins	Málfærni	eldri	leikskólabarna	(MELB).	Áður	en	þú	ákveður	hvort	
þú	viljir	að	barnið	þitt	taki	þátt	í	rannsókninni	þarft	þú	með	undirskrift	þinni	að	gefa	„upplýst	
samþykki“,	en	í	því	felst	að	þú	hafir	kynnt	þér	hvað	felst	í	þátttöku.	Vinsamlegast	gefðu	þér	
tíma	 til	 að	 lesa	 upplýsingarnar	 og	 samþykkisyfirlýsinguna	 vandlega.	 Í	 þátttökunni	 felst	 að	
þú/þið	 fyllið	 út	 spurningalista	 um	 þroskatengda	 þætti	 barnsins	 og	 að	 meistaranemi	 í	
talmeinafræði	fái	að	leggja	prófið	fyrir	barnið	þitt	á	leikskólatíma.	Vakni	einhverjar	spurningar	
má	alltaf	leita	til	aðstandenda	rannsóknarinnar	eftir	nánari	upplýsingum.	Foreldrar	þurfa	ekki	
að	 taka	 þátt	 í	 rannsókninni.	 Ef	 þeir	 samþykkja	 þátttöku	 er	 þeim	 að	 heimilt	 að	 hætta	 í	
rannsókninni	á	hvaða	stigi	hennar	sem	er,	án	útskýringa	og	án	nokkurra	eftirmála. 
 
Prófinu	er	ætlað	að	meta	málþroska	barna	á	aldrinum	4-6	ára	og	er	gerð	prófsins	nú	á	lokastigi	
áður	en	full	stöðlun	hefst.	Markmiðið	með	prófinu	er	að	finna	þau	börn	sem	grunur	leikur	á	
að	séu	með	frávik	í	málþroska.	Mikilvægt	er	að	grípa	inn	í	sem	fyrst	og	örva	málþroska	þessara	
barna	til	að	þau	dragist	síður	aftur	úr	jafnöldrum	sem	getur	haft	áhrif	á	námsframvindu	síðar. 
 
Ábyrgðarmaður	 verkefnisins	 eru	 dr.	 Þóra	 Másdóttir,	 talmeinafræðingur	 á	 Heyrnar-	 og	
talmeinastöð	 Íslands	 og	 gestalektor	 við	 Háskóla	 Íslands	 (thoramas@hti.is).	 Meðhöfundar	
prófsins	 eru	 Jóhanna	 Einarsdóttir,	 talmeinafræðingur	 og	 dósent	 við	 Háskóla	 Íslands	
(jeinars@hi.is),	 Ingibjörg	 Símonardóttir,	 talmeinafræðingur	 og	 sérkennari	
(ingibjorgsim@internet.is)	 og	 Sigurgrímur	 Skúlason	 próffræðingur.	 Fyrirlögn	 prófsins	 er	 í	
höndum	undirritaðra	sem	eru	meistaranemar	í	talmeinafræði	við	Háskóla	Íslands. 
 
Fengist	 hefur	 leyfi	 fyrir	 rannsókninni	 hjá	 Skóla-	 og	 frístundasviði	 Reykjavíkurborgar,	
Leikskólanefnd	 Kópavogsbæjar,	 Vísindasiðanefnd	Háskóla	 Íslands	 og	 hjá	 leikskólanum.	Auk	
þess	hefur	rannsóknin	verið	tilkynnt	til	Persónuverndar.	Engar	persónugreinandi	upplýsingar	
(s.s.	nafn,	kennitala,	leikskóli)	koma	fram	við	úrvinnslu	rannsóknarinnar	og	verða	svarblöðin	
dulkóðuð	 með	 númerum.	 Númeruð	 svarblöð	 barnanna	 verða	 geymd	 í	 læstri	 hirslu	 hjá	
ábyrgðarmanni	rannsóknar,	ásamt	samþykkisyfirlýsingum.	Öllum	rannsóknargögnum	verður	
eytt	 samkvæmt	 reglum	Persónuverndar	 að	 rannsókn	 lokinni	 og	 eru	 rannsakendur	 bundnir	
þagnareiði. 



  

76 

 
Ef	leyfi	fyrir	þátttöku	fæst	er	fyrirhugað	að	hitta	barnið	á	leikskólatíma,	einu	sinni	og	leggja	
fyrir	það	þetta	væntanlega	málþroskapróf,	Málfærni	eldri	leikskólabarna	(MELB)	og	tekur	það	
um	30-45	mínútur.	Barninu	verða	sýndar	myndir	og	það	verður	beðið	um	að	fylgja	einföldum	
fyrirmælum.	
	
Markmið	 rannsóknarinnar	nú	er	að	 rannsaka	dæmigerða	máltöku	barna.	Þessar	mikilvægu	
upplýsingar	munu	nýtast	við	að	hanna	málþroskapróf	(MELB)	sem	ætlað	er	að	greina	á	milli	
barna	með	dæmigerðan	málþroska	og	barna	með	frávik	í	málþroska.	
 
Séu	einhverjar	 frekari	 fyrirspurnir	af	þinni	hálfu	endilega	hafðu	samband	við	ábyrgðamann	
rannsóknarinnar. 
 
Virðingarfyllst, 
með	von	um	góðar	undirtektir, 
 
Elva	Bergþóra	Brjánsdóttir	(ebb17@hi.is)	og	Hafdís	Erla	Valdimarsdóttir	(hev5@hi.is),	
meistaranemar	í	talmeinafræði 
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Fylgiskjal 5 

 
 
 
 
 
 

 

 

Yfirlýst samþykki til þátttöku vegna rannsóknarinnar: 
 

Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) 
Forprófun á nýju málþroskaprófi fyrir börn á aldrinum 4-6 ára 

 
 
 
Undirskrift þín gefur til kynna að þú samþykkir þátttöku barns þíns í þessari rannsókn. Fyllsta 
trúnaðar verður gætt og greinanlegar persónuupplýsingar koma hvergi fram. 
 

Ég, undirrituð/aður, veiti samþykki mitt fyrir því að barnið mitt  
 

___________________________________________ (nafn barns) 

taki þátt í ofangreindu verkefni.          
 
Með undirskrift minni staðfesti ég einnig að ég hef lesið upplýsingablað vegna 
rannsóknarinnar. 
 
 
 
 
Staður, dagsetning ______________________________________________________ 
 
 
Undirskrift forráðamanns  ________________________________________________ 
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Fylgiskjal 6  

Útfyllist af prófanda:  Barn númer _________ 
 

Spurningalisti fyrir foreldra vegna rannsóknarinnar 
Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) 

Forprófun málþroskaprófs fyrir leikskólabörn á aldrinum 4-6 ára. 
Vinsamlega svarið öllum spurningunum 

 
1.  Kyn barns:     �  Stúlka �  Drengur 
 
Heilsufar 
 
2. Var barnið fyrirburi? 
 �  Nei  
 �  Já � hversu löngu fyrir settan fæðingardag fæddist barnið? ___ vikum   ___ dögum 
 
3.  Hefur barnið greinst með vökva eða slím í eyrum? 
 �  Aldrei 
 �  Einu sinni 
 �  Tvisvar sinnum 
 �  Þrisvar sinnum eða oftar 
 �  Er enn með langvarandi eyrnabólgur 
 
4.  Hefur heyrn barnsins verið mæld? 
 �  Nei  
 �  Já (þar með talin heyrnarmæling fljótlega eftir fæðingu) 
  Hvenær síðast? _________________________________ (dags. og/eða ár) 
  Hvar?  ________________________________________ 
  Niðurstöður mælingar? 
  � eðlileg heyrn  � skert heyrn 
 
5.  Hefur barnið fengið rör í eyru? 
 �  Aldrei 
 �  Já � Hve oft?  __________ sinni/sinnum 
 
Málþroski 
 
6.  Hvenær sagði barnið fyrstu orðin? 
 �  Um eins árs aldur 
 �  Milli eins og tveggja ára 
 �  Milli tveggja og þriggja ára 
 �  Seinna en þriggja ára 
 
7. Hvenær skildu ókunnugir viðmælendur tal barnsins? 
 �  Um tveggja ára aldur 
 �  Um þriggja ára aldur 
 �  Fjögurra ára eða síðar 
 �  Ókunnugir eiga enn erfitt með að skilja tal barnsins 
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8. Finnst þér að barn þitt hafi verið seint til máls miðað við jafnaldra? 
 �  Nei 
 �  Já 
 
9.  Hvernig finnst þér málþroski barnsins þíns vera núna miðað við jafnaldra? 
 �  Mjög slakur 
 �  Frekar slakur 
 �  Í meðallagi 
 �  Góður 
 �  Mjög góður 
 
10.  Hversu oft í viku er lesið fyrir barnið heima? 
 �  Aldrei 
 �  Sjaldnar en einu sinni í viku 
 �  1-2 sinnum í viku 
 �  3-4 sinnum í viku 
 �  Daglega 
 
11. Hversu mikinn áhuga hefur barnið á að skoða bækur? 
 �  Mikinn áhuga 
 �  Hefur stundum áhuga 
 �  Á oft erfitt með að sitja kyrr 
 �  Tollir alls ekki við 
 
12. Hversu mikinn áhuga hefur barnið á að hlusta á sögur þegar lesið er fyrir það? 
 �  Mikinn áhuga (hlustar vel og lengi) 
 �  Hefur stundum áhuga (hlustar í stutta stund að jafnaði) 
 �  Á oft erfitt með að sitja kyrr og hlusta 
 �  Tollir ekki við að hlusta 
 
13.  Barnið er fært um að... (merkið við allt sem við á): 
 �  Þekkja þrjú litaheiti 
 �  Þekkja fjögur litaheiti 
 �  Þekkja fimm litaheiti 
 �  Útskýra orð yfir algenga hluti 
 �  Svara spurnarsetningum með orðum eða setningum (t.d. ef spurt er: ,,Hvert ertu  
      að fara...?” o.s.frv.) 
 �  Segja frá í samhengi (t.d. þegar barnið segir frá einhverjum atburði) 
 
14.  Er vitað um mál- og/eða talerfiðleika hjá einhverjum eftirtalinna ættingja barnsins? 
       (merkið við allt sem við á) 
 �   Föður 
 �   Móður 
 �   Systkinum 
 �   Móðurömmu eða –afa 
 �   Föðurömmu eða –afa 
 �   Engir erfiðleikar í ættinni 
 �   Veit ekki um erfiðleika í ættinni 
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15. Er vitað um lestrarerfiðleika hjá einhverjum eftirtalinna ættingja barnsins? (merkið við  
      allt sem við á) 
 �   Föður 
 �   Móður 
 �   Systkinum  
 �   Móðurömmu eða –afa 
 �   Föðurömmu eða –afa 
 �   Engir erfiðleikar í ættinni 
 �   Veit ekki um erfiðleika í ættinni 
 
16.  Á barnið í erfiðleikum með eitthvað af eftirfarandi (merkið við allt sem við á): 
 �   Úthald/einbeitingu/athygli?  
 �   Sitja kyrr?  
 �   Hlusta á aðra?  
 �   Mynda tengsl við jafnaldra (í leik)? 
 �   Mynda tengsl við fullorðna?  
 
17.  Er talað annað tungumál en íslenska í nánasta umhverfi barnsins? 
 �   Nei 
 �   Já �Hvaða?__________________________ 
 
Bakgrunnur foreldra 
 
18.  Merktu við hæstu prófgráðu móður: 
 �   Grunnskólapróf 
 �   Stúdentspróf 
 �   Iðnskólapróf / verkmenntapróf  
 �   Tækniskólapróf  
 �   Háskólapróf 
 �   Annað, hvað _________________________________________________ 
 
19.  Merktu við hæstu prófgráðu föður: 
 �   Grunnskólapróf 
 �   Stúdentspróf 
 �   Iðnskólapróf / verkmenntapróf  
 �   Tækniskólapróf  
 �   Háskólapróf 
 �   Annað, hvað _________________________________________________ 
 
 
Er eitthvað annað sem þú/þið mynduð vilja koma á framfæri um tal- eða málþroska barnsins? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


