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Ágrip 

Inngangur: Mikill skortur hefur verið hér á landi á málþroskaprófum sem búa yfir nauðsynlegum 

próffræðilegum eiginleikum til mats á málfærni íslenskumælandi barna. Til þess að mæta þeim vanda 

hefur málþroskaprófið Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) verið í þróun síðustu ár, en því er ætlað 

að meta heildarmálþroska fjögurra til sex ára barna. Þessi rannsókn er liður í undirbúningi fyrir stöðlun 

þess. Markmið hennar var að meta hvort atriðasafn máltjáningarhluta prófsins hafi burði til þess að 

greina milli færni barna á aldrinum fjögurra til sex ára í máltjáningu, en þar undir falla sex prófþættir: 

Tjáning: Orð, Tjáning: Botnun setninga 1, Tjáning: Botnun setninga 2, Tjáning: Endurtekning setninga, 

Tjáning: Endurtekning orðleysa og Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða. 

Aðferð: Málþroskaprófið MELB var lagt fyrir 136 börn úr 19 leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Börnin 

voru á aldrinum 4;0-4;3 ára, 4;8-5;1 árs og 5;8-5;11 ára, eintyngd með íslensku að móðurmáli og talin 

hafa eðlilega heyrn, greind og málþroska. Niðurstöður byggðu á meðaltölum allra prófþátta og -atriða 

eftir aldurshópum, innri áreiðanleika prófþátta og áreiðanleika ef stök atriði væru tekin út, fylgni þess 

að geta hvert atriði rétt við heildarstigafjölda á tilheyrandi prófþætti og fylgni á milli prófþátta. 

Niðurstöður: Marktækur munur kom fram á meðaltölum aldurshópanna þriggja á öllum prófþáttum, að 

undanskildum miðaldurshóps og elsta aldurshóps á Tjáning: Endurtekning orðleysa. Einnig kom 

marktækur munur fram á meðaltölum eftir kyni á Tjáning: Endurtekning setninga og Tjáning: 

Framburður fjölatkvæða orða. Innri áreiðanleiki spannaði frá því að vera viðunandi til þess að vera 

mjög góður, og mældist ennfremur mjög góður fyrir máltjáningarhluta í heild. Fylgni mældist marktæk á 

milli allra prófþátta. 

Umræður: Heildaráreiðanleiki fyrir máltjáningarhluta MELB var fullnægjandi, sem bendir til þess að 

prófhlutinn gefi því af sér traustar niðurstöður fyrir greiningu á styrk- og veikleikum í máltjáningu barna. 

Að auki var stígandi eftir aldri viðunandi á öllum prófþáttum, að undanskildum Tjáning: Endurtekning 

orðleysa. Þónokkur atriði uppfylltu ekki kröfur varðandi próffræðilega eiginleika, ýmist varðandi 

stíganda eftir aldri, rétt svarhlutfall eða fylgni við prófþátt. Þessi prófatriði þarf að skoða nánar fyrir 

næstu skref í þróun prófsins, og fella út eða breyta. Óvæntan kynjamun sem kom fram á prófþáttunum 

Tjáning: Endurtekning setninga og Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða þarf einnig að rannsaka 

nánar með formlegri hætti. 
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Abstract 

Objective: Language development assessment tests with adequate psychometric properties for 

Icelandic-speaking children are lacking. This problem has inspired the development of a new language 

developmental test, Málfærni eldri barna (MELB), intended for children aged four to six. The aim of 

this study was to evaluate whether the items included in each of the six subtests, that belong to the 

expressive language section of the test, are suitable for assessing expressive linguistic abilities of 

children aged four to six, in preparation for standardization of the test. 

Method: The participants were 136 children from 19 preschools within the capital area of Reykjavik. 

All children tested were at the age of 4;0-4;3, 4;8-5;1 and 5;8-5;11 years and monolingual Icelandic-

speaking with normal hearing, intelligence and language development, as reported by parents. 

Results were based on the average correct response rate for each subtest and item according to age 

groups, internal consistency reliability, as well as internal consistency if an item was deleted, item-total 

correlation for each item and correlation coefficients between subtests. 

Results: A significant mean difference between age groups was evident for five out of six subtests. 

The results also revealed a significant mean difference by gender for two subtests. Internal 

consistency reliability was very good for the whole expressive language section, and ranged between 

acceptable and very good for individual subtests. A significant correlation was detected between all 

subtests. 

Conclusions: The internal consistency of the language expression section of this new Icelandic 

language development test was sufficient. These results imply that the test is reliable for assessment 

of children’s strengths and weaknesses concerning expressive language. In addition, five out of six 

subtests demonstrated a satisfactory increase in performance by age. However, several items failed to 

meet standards of methodological quality in regards to a lack of increase by age, preferable average 

response rate or correlation to the scale in total. These items should be further evaluated before 

proceeding with standardization, in respect to which items should be included, revised and removed 

from the test. In order to account for the unexpected differences exhibited between genders in relation 

to average correct rate response on three subtests, further statistical analysis is also required. 
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1 Inngangur 
Tungumálið er aðal tjáskiptamáti mannkynsins. Það gerir okkur kleift að færa hugsanir og tilfinningar 

okkar í orð, afla mikilvægrar þekkingar og eiga samskipti við umhverfi okkar. Þrátt fyrir að hvert 

tungumál byggi bæði á flóknum reglukerfum og búi yfir ótæmandi fjölda orða, virðast börn að öllu jöfnu 

ná góðum tökum á því tungumáli sem þau alast upp við án fyrirhafnar og á einungis fáum árum. Þó 

má einnig finna börn sem lenda í erfiðleikum og ná ekki að tileinka sér tungumálið jafn auðveldlega. 

Þessum börnum er mikilvægt að veita viðeigandi stuðning með það að leiðarljósi að gefa þeim 

tækifæri á því öðlast málfærni sem er fullnægjandi til þess að standa undir kröfum bæði samfélags og 

skóla (Fromkin, Rodman og Hyams, 2014). 

 Málfærni barna er gjarnan metin með málþroskaprófum. Þau byggja á viðmiðum um getu 

jafnaldra, og gefa þannig bæði vísbendingu um hvort seinkun sé til staðar og ef svo er, hversu alvarleg 

frávikin eru. Með þessum hætti er jafnframt hægt að kortleggja styrkleika og veikleika barna, sem gefa 

þar með forsendur fyrir því að skipuleggja markvissa íhlutun við hæfi (Paul og Norbury, 2012). Til þess 

að hægt sé að treysta því að frammistaða barna á prófinu endurspegli raunverulega málfærni þeirra 

verður þó að meta próffræðilega eiginleika kvarðans með viðeigandi aðferðum, en að öðrum kosti 

reynist ekki unnt að útiloka að ótilgreindar skekkjur hafi óæskileg áhrif á niðurstöður. Því er vafasamt 

að greina börn, meta hvort þau falli undir skilyrði fyrir niðurgreiðslu á þjónustu talmeinafræðings og 

byggja meðferð þeirra á prófi sem ekki er hægt að tryggja að gefi af sér áreiðanlegar niðurstöður, og 

þar með að túlkun þeirra sé í raun réttmæt (Furr og Bacharach, 2014; Paul og Norbury, 2012; Cohen 

og Swerdlik, 2005). 

 Mikil vöntun er á málþroskaprófum með ákjósanlega próffræðilega eiginleika hér á landi. Flest 

þeirra prófa sem notast er við í dag byggja á erlendum grunni og hafa einungis verið þýdd, án 

staðfærslu eða stöðlunar að íslensku þýði. Til þess að mæta þeirri þörf sem myndast hefur á síðustu 

árum fyrir traust málþroskapróf, grundvallað á rannsóknum um máltöku íslenskra barna, hefur verið 

lagst í þá vinnu að hanna málþroskaprófin Málfærni ungra barna (MUB) og Málfærni eldri 

leikskólabarna (MELB). Fyrrnefnda prófinu er gert að meta málþroska barna á aldrinum 2;0 til 3;11 

ára, og kom það út í desember 2018 (Þóra Másdóttir, Sigurgrímur Skúlason, Hrafnhildur Halldórsdóttir 

og Friðrik Rúnar Guðmundsson, 2018). Málþroskaprófinu MELB er hins vegar ætlað að fylgja í kjölfar 

MUB, og meta þar með málþroska barna á aldrinum 4;0 til 5;11 ára. Það byggir á 10 prófþáttum, 

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: Framburður fjölatkvæða orða. Háskóli Íslands hefur ásamt 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands staðið að þróun MELB síðastliðin ár, en samningu þess er ekki að 

fullu lokið. 

 Tilgangur þessarar rannsóknar var að forprófa í þriðja sinn atriðasafn þeirra prófþátta í MELB 

sem lúta að máltjáningarhluta. Þar undir falla sex prófþættir, Tjáning: Orð, Tjáning: Botnun setninga 1, 

Tjáning: Botnun setninga 2, Tjáning: Endurtekning setninga, Tjáning: Endurtekning orðleysa og 

Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða. Fjórum eftirstandandi prófþáttum málþroskaprófsins er hins 

vegar gert að meta málskilning, en niðurstöður úr þriðju forprófun á þeim má finna í 

meistaraprófsritgerð Hafdísar Erlu Valdimarsdóttur (2018). Niðurstöður tveggja fyrri forprófana gáfu til 
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kynna að MELB greindi ekki á milli aldursbila með fullnægjandi hætti (sjá Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 

2018; Auður Hallsdóttir, 2014; Margrét Samúelsdóttir; 2014; Sólveig Arnardóttir, 2014). Því var 

ákveðið að framkvæma þriðju forprófun, þar sem aukin áhersla yrði lögð á að leggja prófið fyrir stærra 

úrtak, úr fleiri leikskólum og með jafnari kynjaskiptingu en gert var í fyrri forprófunum. Meginmarkmið 

þessarar meistaraprófsritgerðar snýr þannig að því að svara þeirri spurningu hvort atriði í atriðasafni 

máltjáningarhluta MELB henti til þess að greina hæfni íslenskumælandi barna á aldrinum fjögurra til 

sex ára til máltjáningar. Vonir standa til þess að hægt verði að nýta þær niðurstöður sem gefast til 

þess að bæta enn frekar atriðasafn og áreiðanleika prófþáttanna sex svo hægt sé að hefja næsta 

áfanga við útgáfu prófsins, en margir binda væntingar við að með útgáfu þess verði traust, íslenskt 

málþroskapróf loks aðgengilegt talmeinafræðingum til greiningar á málþroskafrávikum barna. 

 Í fræðilegum inngangi verða þeim málþáttum sem liggja til grundvallar prófþáttunum sex gerð 

skil. Þá verður skýrt frá því hvað felst í seinkun í málþroska og sértækri málþroskaröskun. Greint 

verður frá uppbyggingu málþroskaprófa og fjallað um þau próffræðilegu skilyrði sem þeim er gert að 

uppfylla. Þá verður farið yfir stöðu málþroskaprófa á Íslandi. Fjallað verður um málþroskaprófið MELB 

og í framhaldi af því greint frá niðurstöðum fyrri forprófana þess. Að þessari umfjöllun lokinni verður 

skýrt frá markmiðum þessarar rannsóknar og aðferðum við framkvæmd hennar. Þá verða settar fram 

niðurstöður sem að lokum verður fjallað nánar um í umræðakafla og ályktunum höfundar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Tungumálið 
Hæfni mannsins til þess að tileinka sér tungumál umfram einföld, takmörkuð boðskipti, er í senn 

sammannlegur eiginleiki sem tengir okkur saman og færni sem aðgreinir okkur frá öðrum 

dýrategundum. Tungumál heimsins byggja öll á þeirri sömu hugmynd að notast við tiltekinn fjölda 

hljóðana (e. phonemes) eða málhljóð til þess að mynda og skapa ný orð og orðhluta (e. morphemes) 

eftir því sem reynist þörf á, sem raðast ennfremur saman á ólíka vegu í óendanlegan fjölda setninga 

eftir fyrirframgefnum reglum sem fylgja hverju tungumáli fyrir sig (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013; 

Höskuldur Þráinsson, 2005). Þrátt fyrir að grunngerð tungumála, svo sem hljóðkerfi, orðaforði og 

setningauppbygging, sé oft ólík, eiga þau það öll sameiginlegt að mótast mikið af menningarheimi 

málnotendans og uppfylla þarfir hans til þess að tjá sig um allt það sem honum er hugleikið á hverjum 

tímapunkti fyrir sig, óháð stað og stund (Fromkin, Rodman og Hyams, 2014). 

 Tungumál heimsins, þar með talin íslenska, byggja á þremur grunnstoðum; innihaldi, formi og 

notkun. Innan þessa þriggja arma má jafnframt skilgreina fimm meginþætti (Owens Jr., Farinella og 

Metz, 2015), en tafla 1 sýnir hvernig þessir þættir raðast niður á grunnstoðirnar þrjár. 

 

Tafla 1. Skipting fimm meginþátta tungumála heimsins innan þriggja grunnstoða þeirra 

Grunnstoð Meginþáttur 
Innihald Merkingarfræði 
Form Hljóðkerfisfræði 
 Orðhlutafræði 
 Setningafræði 
Notkun Málnotkun 

 

 Eins og sjá má í töflu 1 vísar fyrsta stoðin, innihald (e. content), aðeins til eins meginþáttar, 

merkingarfræði (e. semantics). Hún hefur að gera með orðaforða hvers tungumáls og þá merkingu 

sem hvert orð tjáir, og tekur þannig til þeirra orða eða hugtaka (e. word labels) sem við gefum hlutum, 

athöfnum og öðrum hlutstæðum og óhlutstæðum fyrirbærum, sem og vensla á milli ólíkra hugtaka. 

Önnur stoðin, form (e. form), tekur til allra þeirra reglna sem bæði orð og setningar byggja á. Þrír 

meginþættir falla þar undir. Í fyrsta lagi er hljóðkerfisfræði (e. phonology) sem tekur til þeirra reglna 

sem felast í samsetningu hljóðana (e. phonemes) í orðum. Í öðru lagi er orðhlutafræði eða 

beygingarfræði (e. morphology) sem skilgreinir þær reglur sem lúta að því að raða saman myndönum 

(e. morphemes) eða orðhlutum eftir samhengi orðanna, svo sem tíð sagnar eða ákveðnum greini 

nafn- og lýsingarorða. Í þriðja lagi er setningafræði (e. syntax) sem lýtur að því hvernig við röðum 

saman orðum til þess að mynda tækar, skiljanlegar setningar og málsgreinar, þannig að merking 

þeirra komist rétt til skila. Saman mynda þessir þrír þættir heildrænt kerfi sem gerir okkur kleift að gefa 

hljóðum og orðformum samhengi umfram það sem stakt orð getur gefið. Þriðja stoðin felst í notkun (e. 

use) tungumálsins. Fimmti meginþáttur málsins, málnotkun (e. pragmatics), fellur undir þann arm. Með 

henni er átt við þær félagslegu reglur sem við notumst við í samskiptum, svo sem hvernig við 

heilsumst og skiptumst á að hafa orðið (e. turn-taking), eða hvernig við beitum málinu á ólíkan hátt 
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eftir viðmælanda. Málnotkunarreglur hvers tungumáls eru bundnar í menningu þess og eru ólíkar eftir 

samhengi og hlutverki okkar í hverjum aðstæðum fyrir sig (Otto, 2014; Brinton og Brinton, 2010). 

 Hverjum og einum þessara meginþátta er þar að auki hægt að skipta niður í máltjáningu 

annars vegar og málskilning hins vegar. Forsenda þess að geta tjáð sig á farsælan hátt er þó 

óhjákvæmlega samofin góðum skilningi á merkingarfræði orðanna sem notast er við. Þessar tvær 

hliðar á tungumálinu haldast því í öllu falli í hendur að því leyti að málskilningur er almennt betri en 

geta til tjáningar (Paul og Norbury, 2012), enda þótt þess séu dæmi að máltjáning mælist sterkari en 

málskilningur meðal tiltekinna hópa (Luyster, Kadlec, Connolly, Carter og Tager-Flusberg, 2008; 

Hudry o.fl., 2010). Þessi ritgerð afmarkast að miklu leyti við þann hluta málþroskans sem snýr að 

máltjáningu, bæði hvað varðar umfjöllun og niðurstöður rannsóknar. Nánar má lesa um 

málskilningshluta máltökunnar og samsvarandi niðurstöður fyrir þann hluta rannsóknarinnar í 

meistaraprófsritgerð Hafdísar Erlu Valdimarsdóttur (2018). 

2.2 Dæmigerð máltaka barna 
Barnamálsrannsóknir hafa sýnt fram á keimlíkt mynstur í máltöku barna á milli ólíkra tungumála. 

Máltaka barns, óháð málumhverfi þess, reynist þannig ekki handahófskennd heldur fylgir hún 

ákveðnum skrefum í hverjum og einum af meginþáttum tungumálsins. Þættirnir þroskast þó ekki óháð 

hver öðrum, heldur tengjast þeir innbyrðis og fléttast að vissu leyti saman til þess að mynda málfærni 

og málvitund á hverju stigi fyrir sig (Otto, 2014). Hægt er að greina sérstakar reglur á afmörkuðum 

þáttum málsins á hverju stigi fyrir sig sem sameiginlegar eru öllum þeim börnum sem standa á sama 

stað í málþroska. Þessar reglur þurfa ekki að samræmast þeim reglum sem fullorðnum er tamt að 

fylgja dagsdaglega. Það má skýra með því að börn apa ekki einungis upp það sem þau heyra, heldur 

nota þau ályktunarhæfni til þess að kanna og yfirfæra bæði orð og reglur yfir á ólíkt samhengi og 

aðstæður. Hvert stig máltökunnar er þannig til marks um þessar tilraunir til þess að skilja og beita 

málinu sem umkringir það á degi hverjum (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). Með hverjum áfanga sem 

barnið nær nálgast það svo málkerfi hinna fullorðnu (Paul og Norbury, 2012; Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2013). Af þessu má því álykta að þrátt fyrir að máltakan sé almennt talin sérstök fyrir hvert barn, sé 

þetta ferli einungis einstaklingsbundið upp að ákveðnu marki. Greinilegur breytileiki kemur þó fram á 

milli barna, ekki síst hvað varðar nám grunnorðaforða og hversu hratt þau ná tökum á ólíkum stigum í 

ferlinu (Otto, 2014). Þá hafa rannsóknir jafnframt sýnt að stúlkur standa iðulega framar drengjum í 

málþroska fyrstu árin (Wallentin, 2009). Því er ljóst að þrátt fyrir að í grunninn fylgi máltakan 

fyrirsjáanlegum skrefum, er hún ekki síður bundin við hvern einstakling, umhverfi hans, áhugasvið og 

fyrirmyndir (Otto, 2014). 

 Í næstu köflum verður rakin með ítarlegri hætti sú þróun sem verður á málþroska barna á 

fjórum, afmörkuðum þáttum sem þó skarast að einhverju leyti. Þessir þættir eru orðaforði, framburður 

málhljóða og orða og orðhluta- og setningafræði, og verða þeir ennfremur miðpunkturinn í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Þá mun umfjöllunin hér að neðan fyrst og fremst einblína á þann þroska 

sem börn taka út á þessum þáttum á milli fjögurra og sex ára aldurs, enda taka niðurstöður einungis til 

þeirra breytinga sem verða á færni barna á þessu aldursbili. 
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2.2.1 Orðaforði 
Merkingarfræði er eðlisólík öðrum meginþáttum málsins að því leyti að orðaforðanám móðurmálsins 

spannar alla ævi mannsins. Hún tekur því engan endi. Tjáning barns í sínu einfaldasta formi hefst við 

fæðingu í formi gráts þegar lungun byrja að starfa. Í kringum eins mánaðar aldur fara börn að mynda 

sín fyrstu málhljóð, og um hálfs árs aldur hefja þau að tengja saman sérhljóða og samhljóða (McLeod 

og Baker, 2017; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Það er þó ekki fyrr en um hálfu ári síðar, eða við 

eins árs aldur, sem talað er um að börn segi sín fyrstu merkingarbæru orð (Paul og Norbury, 2012), en 

ekki telst óvenjulegt þótt þau komi fram jafnvel nokkrum mánuðum síðar (Shaffer og Kipp, 2014). 

Þegar þau ná þessum áfanga eru þau farin að skilja grundvöll tungumálsins, að á bak við málhljóðin 

standi merking eða meining, og beita málinu eftir því. Þau hefja því að nota ákveðin hljóð eða 

hljóðastrengi í tilteknum aðstæðum, í stað nokkuð tilviljunarkenndrar hljóðamyndunar líkt og áður 

(Stoel-Gammon, 2011; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001).  

 Á næsta hálfa ári frá því að börn tjá sín fyrstu merkingarbæru orð, er algengt að þau tileinki 

sér í kringum 50 orð til viðbótar (Stoel-Gammon, 2011). Um það leyti fer orðaforðanáminu að miða 

mun hraðar. Á þessum tímapunkti læra þau um eitt til tvö ný orð á dag, í stað eins orðs á viku áður 

(O’Grady, 2005). Oft er miðað við að börn nái þessum áfanga í kringum 18 mánaða aldur (Clark, 

2003). Rannsóknir hafa þó gefið til kynna talsverða dreifingu þegar kemur að orðaforða á þessum aldri 

(Paul og Norbury, 2012), auk þess sem sum börn sýna ekki þessa þróun fyrr en þau hafa náð að 

temja sér vel yfir 100 orð (O’Grady, 2005). 

 Við fjögurra ára aldur má enn greina ríkan einstaklingsmun á fjölda orða í orðasafni barna 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2009). Þau bæta við sig um 10 

orðum á dag (O’Grady, 2005), auk þess sem orðaforði þeirra verður nákvæmari og fágaðri eftir því 

sem þau þróa með sér flóknari skilning á þeim hugtökum sem orðin standa fyrir (Otto, 2014). Þessi 

þróun heldur áfram næstu ár, og hefur orðaforði enskumælandi barna náð 14000 orðum við sex ára 

aldur (O’Grady, 2005). Við fimm til sex ára aldur fara þau einnig að geta beitt málinu á flóknari máta. 

Þau læra að notast við myndmál og líkingamál og leika sér með tungumálið á ýmsa vegu (Otto, 2014). 

Rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur o.fl. (2009) á málþroska íslenskumælandi barna á aldrinum 

fjögurra og sex ára barna rennir stoðum undir niðurstöður erlendra rannsókna sem gera ráð fyrir miklu 

framfaratímabili í orðaforðanámi og öðrum málþroska á þessum árum. Hins vegar mælist breytileiki á 

milli barna enn marktækur við sex ára aldur (Hrafnhildur o.fl., 2009), þótt sá munur virðist minnka með 

aldrinum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

 Við sex ára aldur eru börn orðin fær um að ræða heima og geima. Þau hafa náð tökum á 

þúsundum orða úr öllum orðflokkum tungumálsins (O’Grady, 2005; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001) og 

eru flest komin með nægilega góðan grunn til þess að hefja lestrarnám (Otto, 2014). Þrátt fyrir það 

eiga þau enn langt í land þegar kemur að orðaforðanámi. Eftir að skólaaldri er náð bæta við sig allt að 

20 orðum á degi hverjum, allt til 14 ára aldurs (O’Grady, 2005), bæði af almennum orðum og 

sérhæfðari, auk þess sem þau halda áfram að þróa með sér dýpri, fullkomnari hugtakaskilning (Otto, 

2014). 
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2.2.2 Framburður málhljóða og orða 
Um það leyti sem börn hefja að mynda sín fyrstu merkingarbæru orð, hafa þau einungis náð valdi á 

fáum sérhljóðum og samhljóðum. Af þeim sökum eru þau jafnan óskýr í tali, auk þess sem framburður 

orðanna breytist dag frá degi (Otto, 2014). Fyrstu orð barna líkjast gjarnan babli þeirra áður þar sem 

þau notast að miklu leyti við sömu samhljóða, atkvæðagerðir og lengd hljóðamyndunar. Sum þeirra 

málhljóða sem börn mynda á fyrstu mánuðum ævi sinnar hverfa reyndar þegar máltjáning hefst og 

koma ekki aftur fram í framburði orða fyrr en tveimur eða þremur árum síðar (Stoel-Gammon, 2011). 

 Eftir því sem börn eldast fara þau smám saman að mynda orð með bæði flóknari atkvæðagerð 

og framburði. Það er þó ekki fyrr en nokkrum árum síðar sem þau ná fyllilega tökum á því að bera 

fram allan þann hafsjó af orðum sem þau bæta við sig á fyrstu árum lífs síns. Því þurfa þau fyrst um 

sinn að einfalda framburð þeirra eftir getu hverju sinni. Þessar einfaldanir birtast einkum í formi 

skiptihljóða, samlögunar og brottfalls hljóða. Notkun skiptihljóða (e. substitutions) kemur fram í því að 

börn skipta markhljóði út fyrir annað málhljóð sem þau ráða betur við. Samlaganir (e. assimilations) 

vísa til þeirra áhrifa sem málhljóð í kringum markhljóð geta haft á það, innan eða á milli atkvæða og 

orða. Eitt auðfengið dæmi úr íslensku væri hér þegar barn ber fram orðið dúkka [tuhka] sem gúkka 

[kuhka], þar sem málhljóðið [t] í framstöðu orðsins verður að, eða samlagast, [k] í innstöðu þess. Loks 

felst brottfall málhljóða (e. omissions) eins og hugtakið ber með sér í því að fella markhljóðið 

einfaldlega úr orðinu án þess að setja þar annað málhljóð í staðinn (O’Grady, 2005; Þóra Másdóttir, 

2008). 

 Börn eiga almennt nokkuð auðvelt með að tileinka sér sérhljóð. Erlendar rannsóknir hafa 

þannig sýnt að meirihluti barna hefur náð að tileinka sér með nokkurri nákvæmni flesta sérhljóða við 

þriggja ára aldur (McLeod og Baker, 2017), og að framburður yngri barna mótist að miklu leyti af 

erfiðleikum með samhljóða og samhljóðaklasa (Indriði Gíslason o.fl., 1986). Af því leiðir að engar 

stærri rannsóknir hafa verið gerðar á tileinkun sérhljóða meðal íslenskumælandi barna, hvorki á 

einhljóðum né tvíhljóðum. Í þessu samhengi er mikilvægt að hafa í huga að hljóðkerfi íslenskunnar er 

ólíkt hljóðkerfum annarra tungumála. Af þeim sökum getur verið vandmeðfarið að heimfæra 

niðurstöður erlendra rannsókna yfir á íslenskumælandi börn, því þótt líkindi séu með því hvernig börn 

ólíkra landa tileinka sér hljóðkerfi móðurmáls síns má einnig greina áberandi mun á milli tungumála 

sem taka þarf tillit til (Másdóttir og Stokes, 2015; Hua, 2002). 

 Fræðimönnum hefur tekist að fá fram nokkuð skýra mynd af þróun samhljóða og 

samhljóðaklasa meðal íslenskumælandi barna. Rannsóknir hafa þannig sýnt að þau tileinka sér einna 

fyrst lokhljóðin /b/ og /d/ og nefhljóðin /m/ og /n/ (Þóra Másdóttir, 2008), sem er í takt við áðurgreindar 

hugmyndir um málhljóðamyndun í babli og framþróun þess yfir í fyrstu merkingarbæru orð barna 

(Stoel-Gammon, 2011). Aftur á móti eru önghljóðin /þ/, /s/ og uppgómmælta önghljóðið [ɣ], 

sveifluhljóðið /r/ og óraddaða nefhljóðið [n̥] þeir samhljóðar sem börn ná að jafnaði síðast fullum tökum 

á (Þóra Másdóttir, 2014). Samhljóðaklasar vefjast einkum fyrir börnum, en eins og gefur að skilja eiga 

þau almennt auðveldara með að tileinka sér stök samhljóð í orðum heldur en í flóknara hljóðumhverfi 

innan annarra samhljóða. Í framstöðuklösum er því algengt að þau notist við brottfall eða skiptihljóð til 

þess að einfalda klasana frameftir aldri, auk þess sem samlaganir koma einnig fram í ríkari mæli í inn- 

og bakstöðuklösum. Þessi hljóðferli virðast að einhverju leyti fylgja ákveðnu kerfi, þar sem oft má sjá 



  

14 

sömu eða svipuð frávik á samhljóðaklösum á milli barna, háð bæði markhljóðinu sjálfu og þeim 

hljóðum sem umkringja það. Þar sem börn eiga að öllu jöfnu einna erfiðast með samhljóðaklasa sem 

innihalda málhljóðin /r/ og/eða /s/ eru einfaldanir af þessu tagi jafnframt sérstaklega áberandi þar sem 

þessi hljóð koma fyrir, þrátt fyrir að þær komi vissulega einnig fram meðal annarra samhljóðaklasa 

(Indriði Gíslason o.fl., 1986). 

 Mestar framfarir í framburði barna koma fram á milli tveggja til fimm ára aldurs, og tileinka þau 

sér flest málhljóð í móðurmáli sínu á því aldursbili (Bleile, 2004). Af því leiðir að börn eru orðin flest 

orðin vel skýr og skiljanleg ókunnugum strax við fjögurra ára aldur (Coplan og Gleason, 1988), enda 

má þá gera ráð fyrir að 75% íslenskra barna náð valdi á að minnsta kosti 21 af þeim 24 stöku 

málhljóðum sem finna má í íslensku (Þóra Másdóttir, 2014). Þó mælist enn mikill breytileiki á milli 

barna á þessum aldri (Indriði Gíslason o.fl., 1986). Við fimm ára aldur hafa þau jafnan náð tökum á 

stærstum hluta hljóðkerfis móðurtungu sinnar, og má ætla að flest þeirra séu orðin nánast altalandi við 

sex ára aldur (Bleile, 2004; Indriði Gíslason o.fl., 1986). Má þá búast við að 90% íslenskra barna hafi 

tileinkað sér öll málhljóð og samhljóðasambönd íslenskunnar að frátöldum framstöðuklasanum /þr-/ og 

óraddaða nefhljóðinu [n̥] (Þóra Másdóttir, 2014), en þar að auki reynist munur á milli sex ára barna 

mun minni en meðal þeirra sem yngri eru. Eftir þann aldur hægir verulega á framförum í framburði, 

enda er hann þá líklega að mestu orðinn samsvarandi framburði fullorðinna (Indriði Gíslason o.fl., 

1986). 

2.2.2.1 Framburður fjölatkvæða orða 
Fjölatkvæða orð (e. polysyllabic words) skilgreinast sem orð sem samanstanda af þremur eða fleiri 

atkvæðum (McLeod og Baker, 2017). Framburður þessara orða vefst iðulega fyrir börnum fram eftir 

aldri og eru þau yfirleitt lengur að ná færni í einstökum atriðum þeirra en til dæmis tveggja atkvæða 

orða, þar á meðal tileinkun rétts framburðar sérhljóða (Masso, McLeod, Baker og McCormack, 2016; 

James, 2006; Indriði Gíslason o.fl., 1986). Mat á framburði þeirra getur því gefið sérstaka innsýn inn í 

tal og mál barna, hljóðskipan, ítónun og áherslu orða, hljóðkerfislega úrvinnslu (e. phonological 

processing) og síðar læsiskunnáttu (McLeod og Baker, 2017). Þrátt fyrir það hefur lítið verið ritað um 

hvernig nákvæmni í framburði þessara orða þróast með auknum þroska og engin stöðluð viðmið til um 

dæmigerða máltöku frá þessum sjónarhóli. Aðeins hefur ein umfangsmikil rannsókn verið gerð hingað 

til á þessari þróun meðal enskumælandi barna (Masso, McLeod og Baker, 2018). Þar greindi James 

(2006) bæði villufjölda og mynstur í framburði orða sem voru eitt, tvö eða fleiri atkvæði meðal 283 

enskra barna á aldrinum þriggja til sjö ára. Ekki hefur enn verið gerð sambærileg rannsókn á þróun 

framburðar á fjölatkvæðum orða meðal íslenskumælandi barna. 

 Í upphafi rannsóknar sinnar setti James (2006) fram fimm þrepa líkan sem gefur hugmynd um 

möguleg þroskastig sem börn ganga í gegnum við að ná tökum á framburði þeirra, byggt á 

niðurstöðum rannsókna á þessu sviði. Líkanið gerir ráð fyrir að börn nái fyrsta stigi þess við eins árs 

aldur. Það er fólgið í því að mynda réttan sérhljóða í áhersluatkvæði orða, á meðan samhljóðar 

atkvæðisins eru ýmist ónákvæmir eða þá vantar. Fjölda atkvæða er einnig iðulega breytt, þar sem 

áherslulausum atkvæðum er gjarnan sleppt á þessu þrepi en réttu hljómfalli (e. prosody) orðsins þó 

haldið. Á öðru þrepi, sem börn ná við 2;4 ára aldur, fækkar atkvæðaeyðingum, en þó er enn algengt 

að málhljóð vanti í áherslulaus atkvæði í fram- og innstöðu orða. Við fjögurra ára aldur komast börn á 
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þriðja þrep. Á því þrepi bera þau í auknum mæli fram öll málhljóð orða, og verður brottfall 

áherslulausra hljóða því mun fátíðara en áður. Þessi bætta færni í framburði málhljóða kemur hins 

vegar iðulega niður á hljómfalli orða sem hlýtur ekki sömu athygli og á fyrra þrepi. Í kringum sjö ára 

aldur komast börn á fjórða þrep líkansins. Þá hafa þau náð tökum á atkvæðaskipan, hljómfalli og 

myndun málhljóða innan fjölatkvæða orða, en lengd málhljóða hefur þó tilhneigingu til þess að 

brenglast. Það er ekki fyrr en um 11 ára aldur sem börn ná fullum tökum á þessum síðasta þætti, og 

ná þar með á fimmta síðasta þrep líkansins sem felst í fullmótuðum, hefðbundnum framburði orða. 

Þrátt fyrir að niðurstöður James (2006) féllu vel að líkani hennar, náði rannsókn hennar ekki til barna á 

fyrsta, fjórða eða fimmta stigi þess. Því nefndi hún jafnframt að frekari rannsókna væri þörf til þess að 

sannreyna gildi þessara þriggja þroskastiga. 

 Mikilvægt er að hafa í huga að reginmunur er á grunnreglum varðandi orðáherslu í ensku og 

íslensku. Í íslensku er hefð fyrir því að leggja aðaláherslu á fyrsta atkvæði í orðum. Aukaáherslur eru 

yfirleitt lagðar til skiptis á við áherslulaus atkvæði, og raðast því á þriðja atkvæði orðsins, næst fimmta 

atkvæði, og svo framvegis. Þegar um samsett orð er að ræða getur þessi regla þó breyst, þar sem 

aukaatkvæði kemur fram á rót síðari hluta orðsins (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013). Í ensku er þessu 

öðruvísi farið. Hún er ekki jafn regluföst og íslenska, heldur er misjafnt eftir orðum á hvaða atkvæði 

aðaláhersla er sett. Í samsettum orðum er þó iðulega lögð áhersla á fyrra orð, en síðara orðið 

áherslulaust (Katamba, 2005). Vegna þess hversu mikill munur er hér á milli málanna tveggja er 

mögulegt að ekki sé hægt að aðlaga þrepin í líkani James (2006) að þróun framburðar fjölatkvæða 

orða meðal íslenskumælandi barna að fullu, enda þótt reynst geti gagnlegt að hafa þau til hliðsjónar. 

 Erlendar rannsóknir gefa til kynna að mat á nákvæmni í framburði fjölatkvæða orða veiti 

verðmætar upplýsingar um málþroska barna (Masso o.fl., 2018; Masso, Baker, McLeod og Wang, 

2017). Þar hefur meðal annars verið greint frá nánum tengslum erfiðleika með framburð þessara orða 

við slaka hljóðkerfisvitund, sem felst í tilfinningu fyrir hljóðuppbyggingu tungumálsins og getu til þess 

að vinna með hljóðeiningar þess á meðvitaðan hátt, og lestrarvanda (Larrivee og Cats, 1999; Gillon og 

McNeill, 2009; Guðrún Bjarnadóttir, 2004). Þessar rannsóknir byggja einkum á þeim grunni að orð séu 

vistuð og skipulögð í langtímaminni eftir hljóðkerfislegum einkennum (e. phonological features) og 

með því að kalla fram hljóðkerfislega framsetningu (e. phonological representation) þeirra í minni 

getum við einnig nálgast upplýsingar um merkingu þeirra, hreyfimynstur talfæra og ritmynd. 

Framburður fjölatkvæða orða útheimtir að fleiri hljóðkerfisleg einkenni séu vistuð í minni en fyrir 

einfaldari orð og því meiri líkur á að hljóðkerfisleg framsetning sé ófullgerð, óljós, bjöguð eða röng, 

ekki síst fyrir þau börn sem búa við truflun í ferlum sem varða hljóðkerfislega úrvinnslu. Af því leiðir að 

framburður verður ónákvæmari og villur koma fram (Anthony o.fl., 2010; Fowler og Swainson, 2004). 

 Með því að notast við framburð fjölatkvæða orða gefst kostur á að draga fram veikleika í 

hljóðkerfi barna (Masso o.fl., 2017). Þannig fæst ítarlegri mynd af mögulegum vanda en eins og 

tveggja atkvæða orð geta gefið (Masso o.fl., 2018). Engar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á 

framburði fjölatkvæða orða og tengslum hans við málþroska hingað til. Vegna þess mikla ávinnings 

sem erlendar rannsóknir hafa sýnt að geti falist í notkun fjölatkvæða orða við greiningu á 

hljóðkerfisvanda barna er ljóst að brýn þörf er á frekari rannsóknum á þessu sviði í íslensku. Slíkar 

rannsóknir myndu þannig gera okkur kleift að heimfæra þessa þekkingu yfir á málþroska íslenskra 
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barna og nýta í vinnu með börnum með málhljóða- og/eða málþroskaröskun eða öðrum sem þurfa á 

að halda. 

2.2.2.2 Endurtekning orðleysa 
Orðleysur (e. nonwords), eða bullorð, eru orð sem hafa enga merkingu en fylgja þó hljóðkerfi þess 

tungumáls sem á í hlut hverju sinni (James, 2006). Geta til þess að endurtaka orðleysur kemur fram 

strax í frumbernsku þegar börn hefja af sjálfu sér að endurtaka ný, ókunnug orð úr umhverfi sínu 

(Gathercole, 2006). Þau ná því snemma góðri grunnfærni í endurtekningum orðleysa. Það má meðal 

annars sjá á frammistöðu barna með dæmigerðan málþroska á svokölluðum bullorðaprófum sem 

byggja á þessum hæfileika. Þannig sýndu niðurstöður rannsóknar Bowey (2001) að aðeins 4;8 ára 

gömul enskumælandi börn gátu að meðaltali um 75% orðleysa rétt á slíku prófi. Þessar niðurstöður 

hafa jafnframt verið heimfærðar að hluta yfir á íslenskumælandi börn, þar sem hlutfall réttra svara 

mældist tæplega 98% meðal 9;2 ára gamalla barna (Thordardottir, 2008). 

 Endurtekningar orðleysa eru náskyldar orðaforðanámi, enda hljóma öll ný orð í fyrstu sem 

orðleysur (Gathercole, 2006). Því er ekki að undra að rannsóknir gefi til kynna að geta til að endurtaka 

orðleysur hafi forspárgildi fyrir orðaforðaþekkingu yngri barna (Stokes og Klee, 2009). Endurtekningar 

á orðleysum eru þó í eðli sínu ólíkar endurtekningum á orðum sem börn þekkja og hafa þegar á valdi 

sínu. Þar sem þessi orð er ekki að finna í orðasafni barnsins hafa þau ekki sömu möguleika á því að 

kalla fram fullgerða hljóðkerfislega framsetningu þeirra úr langtímaminni á sama hátt og þeirra orða 

sem þau kunna fyrir (Gathercole, 2006). Ljóst er að þau þurfa því að reiða sig á margþætta ferla 

tengda bæði hugrænni úrvinnslu og málúrvinnslu (Rispens og Baker, 2012) sem enn hafa ekki verið 

gerð full skil (Hickok og Poeppel, 2007). 

 Lengi hefur verið ljóst að heyrnrænt skammtímaminni (e. phonological short-term memory) 

spilar stórt hlutverk í getu til þess að endurtaka orðleysur, en það sinnir því hlutverki að halda orðinu í 

minni til þess að hægt sé að vinna úr hljóðupplýsingunum og umrita yfir í viðeigandi röð hreyfinga 

talfæra (Stokes, Moran og George, 2013; Rispens og Baker, 2012). Nýlegri rannsóknir hafa sýnt að 

geta til endurtekninga á orðleysum er þó ekki einungis mælieining á rými eða virkni skammtímaminnis 

(sjá t.d. Archibald og Gathercole, 2007; Archibald og Gathercole, 2006). Þvert á móti gefa þær til 

kynna að það ferli sem fer af stað í huganum við endurtekningu þeirra sé ekki alls óskylt því sem fer í 

gang við endurtekningu merkingarbærra orða sem við þekkjum fyrir, og að svipaðar taugabrautir virkist 

raunar í báðum tilvikum (Hickok og Poeppel, 2007). Nú er því jafnframt lögð rík áhersla á þá breytu 

sem snýr að hljóðkerfislegri uppbyggingu gefinna orðleysa, þar sem talið er að við úrvinnslu þeirra sé 

á einhvern hátt stuðst við hljóðkerfislega framsetningu orðhluta, atkvæða og/eða hljóðana úr 

langtímaminni sem tiltekin orðleysa deilir með þekktum, merkingarbærum orðum úr orðasafninu. 

Mismunandi samtímakenningar deila þó um það með hvaða hætti þessari pörun orðleysa við 

upplýsingar úr langtímaminni er nákvæmlega farið (Stokes o.fl., 2013; Rispens og Baker, 2012; Jones, 

Gobet og Pine, 2007). Rannsóknir hafa þó rennt stoðum undir réttmæti þessarar heildarhugmyndar, 

þar sem þær hafa sýnt að þegar orðleysur innihalda að stórum hluta hljóðskipan sem algengt er að 

komi fram í málinu verður svörun barna hraðari, framburður þeirra nákvæmari og talflæði betra 

(Rispens, Baker og Duinmeijer, 2015; Vitevitch og Luce, 2005; Zamuner, 2009; Edwards, Beckman og 
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Munson, 2004), en að auki benda rannsóknir til þess að aukið flækjustig, svo sem samhljóðaklasar og 

fleiri atkvæði í orðleysum, hafi þar neikvæð áhrif (Gathercole og Baddeley, 1989). 

 Þrátt fyrir að fræðimenn séu ekki á einu máli um það nákvæmlega hvaða eiginleika 

bullorðapróf mæla liggur ljóst fyrir að þau reynast næm fyrir allskyns vanda tengdum bæði úrvinnslu 

máls á ólíkum stigum og framburði. Jafnframt hefur mælst skýr, jákvæð fylgni á milli útkomu barna á 

slíkum mælitækjum og á eiginlegum málþroskaprófum. Þau eru því almennt talin áreiðanleg þegar 

kemur að því að greina hvort málhömlun sé til staðar eður ei. Túlkun þeirra er þó þeim takmörkunum 

háð að ekki er mögulegt að meta hvar hugsanlegir málerfiðleikar liggja, auk þess sem þau greina ekki 

alvarleika þeirra. Bullorðapróf eru því ekki hönnuð með það að markmiði að vera notuð ein og sér við 

greiningu á málhömlun, en nýtast engu að síður vel til þess að styðja við niðurstöður annarra mælinga 

í málþroskamati (Coady og Evans, 2008; Dollaghan og Campbell, 1998). 

2.2.3 Orðhluta- og setningafræði 
Orðhlutafræði og setningafræði eru tveir aðskildir, en þó þétt samofnir, undirflokkar tungumálsins. 

Þetta má best sjá á því að eftir því sem setningar í máli barna lengjast, eykst skilningur þeirra á 

orðaröðun í tungumálinu. Samtímis verður setningagerð bæði fjölbreyttari og uppbygging þeirra 

margbrotnari. Samhliða þessari þróun eykst notkun kerfisorða og smáorða, auk þess sem beygingar 

og önnur málfræði verður fyrirferðarmeiri í máli þeirra. Eftir því sem flækjustig í máli barna eykst fara 

þessir þættir að skipta meira máli en áður, enda leika þeir veigamikið hlutverk í myndun tækra og 

skiljanlegra setninga (Paul og Norbury, 2012). 

 Eiginleg setningamyndun barna hefst á sama stigi í máltökunni óháð móðurmáli þeirra. Fyrstu 

setningar koma þannig jafnan fram um það leyti sem orðaforði þeirra nær um 50 til 100 orðum, við 1;3 

til 1;8 ára aldur. Fyrir þann tíma nota þau aðeins stök orð, og getur hvert þeirra borið fleiri en eina 

merkingu, allt eftir samhengi (Clark, 2003; O’Grady, 2005). Þegar börn hefja að tengja saman orð, 

nokkrum mánuðum eftir að fyrstu merkingabæru orðin koma fram, færast þau af eins orðs stigi yfir á 

tveggja orða stig máltökunnar. Þetta stig er oft kallað símskeytamál og einkennist það af samsetningu 

tveggja orða úr opnum orðflokkum, þar sem hvers kyns beygingum eða kerfisorðum er að mestu leyti 

sleppt (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). 

 Beygingarendingar orða koma almennt snemma fram í máltöku íslenskumælandi barna 

(Thordardottir og Weismer, 1998). Við tileinkun þeirra má jafnframt sjá ákveðin líkindi þar sem börn ná 

fyrst valdi á einfaldari reglum beygingarkerfisins og þar með algengustu endingum þess, en ná smám 

saman utan um þrengri reglur sem skilar sér í nákvæmara og „réttara“ máli. Þetta mynstur kemur skýrt 

fram í niðurstöðum íslenskra barnamálsrannsókna sem skoða hvernig beygingar orða innan ólíkra 

orðflokka þróast með auknum þroska. Hér eru einkum tvær rannsóknir sem vert er að minnast á, 

annars vegar rannsókn Indriða Gíslasonar o.fl. (1986) á fleirtöluendingum nafnorða, og hins vegar 

rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (1998) á þátíðarendingum sagnorða. 

 Rannsókn Indriða Gíslasonar o.fl. (1986) greindi fleirtöluendingar nafnorða í máli 200 barna. 

Niðurstöður þar sýndu að við fjögurra ára aldur notast börn gjarnan við beygingarendinguna -ar, sem 

er langalgengasta fleirtöluendingin í íslensku máli, auk þess sem þau hafa ríka tilhneigingu til þess að 

alhæfa þessa endingu yfir á nafnorð innan annarra beygingaflokka sem fylgja öðrum 

beygingarendingum. Á þessum aldri hafa börn iðulega einnig náð góðum tökum á alhæfingu 
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beygingarendingarinnar -ur yfir veik kvenkynsorð, sbr. kona - konur og yfir fleirtöluorð sterkra 

hvorugkynsorða sem standa óbreytt, svo sem kerti - kerti. Hátt hlutfall réttra svara í síðastnefnda 

atriðinu skýra þó höfundar að hluta til þannig að sum börn í úrtakinu voru ekki farin að beita 

fleirtöluendingum nema að litlu marki, og endurtóku því flest orð í fyrirlögðu prófi óbreytt, en börn sýna 

almennt miklar framfarir frá 3;6 til 4;6 ára aldurs. Af þessum niðurstöðum má álykta að börn nái 

snemma ákveðnum grunni í beygingarkerfi íslenskunnar. Þó er ennfremur ljóst að á þessum aldri hafa 

þau hafa helst tileinkað sér einfaldari reglur þess og vantar því enn upp á þær sem krefjast flóknari 

aðgerða, en þau eiga til að mynda langflest í erfiðleikum með breytingar sem verða við myndun 

fleirtölu á stofni orðanna, svo sem gaffall - gafflar, mús - mýs (Indriði Gíslason o.fl., 1986). 

 Við sex ára aldur hafa börn náð betur utan um almennar reglur í fleirtölubeygingum 

íslenskunnar en þau hafa við fjögurra ára aldur. Þá er greinilegt á þeim breytingum sem verða á 

þessum aldri að þær málfræðilegu reglur sem þau hafa tileinkað sér eru orðnar bæði flóknari og 

fágaðri en áður. Þau eiga þó enn nokkuð í land með að ná fullum tökum á beygingarkerfinu, sér í lagi 

hvað varðar réttar stofnbreytingar sem þó eru orðnar mun fjölbreytilegri en meðal fjögurra ára barna. 

Einnig er enn áberandi ruglingur á sterkum kvenkynsorðum þar sem þau notast við fleirtöluendinguna 

-ir í stað -ar, -ur og orða án beygingarendingar, sem mögulega kemur til vegna breytileika á notkun 

þessara orða í máli fullorðinna. Að undanskildum þeim fleirtölumyndum sem ekki falla inn í 

beygingarflokka í nútímaíslensku og krefjast þess að lærðar séu utan að, má gera ráð fyrir því að með 

þeim aukna, margbreytilega orðaforða sem börn eiga eftir að tileinka sér á þessum aldri nái þau smám 

saman tökum á sjaldgæfari beygingarendingum sem vantar í reglukerfi þeirra við upphaf 

grunnskólagöngunnar. Könnun Indriða Gíslasonar o.fl. (1986) er eina stóra rannsóknin sem hingað til 

hefur verið gerð á þróun fleirtölumyndunar nafnorða. Tvær smærri rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

efninu (sjá Sigríður Sigurjónsdóttir, 1986; Áslaug J. Marinósdóttir og Guðrún Sigurðardóttir, 1980) gáfu 

hins vegar af sér sambærilegar niðurstöður og styðja við þá lýsingu á framþróun þroskaferils íslenskra 

barna sem lýst er hér að ofan. 

 Hrafnhildur Ragnarsdóttir (1998) skoðaði þroskamynstur þátíðarendinga sagnorða í íslensku, 

og tók rannsókn hennar til rúmlega 90 íslenskumælandi barna á aldrinum fjögurra til átta ára. 

Rannsóknin er sú stærsta sem framkvæmd hefur verið á efninu, og byggir þekking sem liggur fyrir um 

það að miklu leyti á niðurstöðum hennar. Sagnorð eru líklega sá orðflokkur inntaksorða sem 

íslenskumælandi börn eiga hvað erfiðast með að ná fullu valdi á (Thordardottir og Weismer, 1998), en 

talið er að tileinkun þátíðar sagnorða hefjist jafnvel fyrir þriggja ára aldur (Sigurður Konráðsson, 1982). 

Við fjögurra ára aldur hafa börn náð góðum tökum á veikum sagnorðum með þátíðarviðskeytið -aði, 

sbr. sparka - sparkaði, en sá beygingarflokkur er í senn algengastur og virkastur í íslensku. Ennfremur 

er algengt að börn alhæfi viðskeytið yfir á orð sem taka annarskonar endingu, svo sem senda - 

sendaði, sækja - sækjaði. Börn á þessum aldri hafa enn aðeins litla þekkingu á sagnorðum sem taka 

aðrar beygingarendingar og eru skammt á veg komin með að ná utan um reglukerfi þátíðarbeyginga 

sagnorða sem heild (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1998). 

 Við sex ára aldur hafa börn öðlast mun betri færni á beytingu annarra veikra sagnorða, það er 

þeirra sem taka í fyrsta lagi þátíðarendinguna -ði, sbr. keyra - keyrði, í öðru lagi viðskeytið -di, svo sem 

hringja - hringdi og loks endinguna -ti, kyssa - kyssti. Þau virðast þó enn vera að þreifa fyrir sér með 
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reglukerfi þessa beygingarflokks þar sem alhæfingar á slíkum endingum hafa aukist til muna. Börn á 

þessum aldri eru einnig farin að beita með réttum hætti mörgum sterkum, óreglulegum sögnum, en 

sagnir sem falla undir þá beygingarflokka eru til að mynda binda - batt, brjóta - braut og hlaupa - hljóp. 

Ennfremur má greina alhæfingu sterkra beyginga yfir á veik sagnorð í máli þeirra. Mesta erfiðleika 

eiga þau með notkun blandaðra sagnorða þar sem breyta þarf stofni meðfram beygingarendingu, svo 

sem kaupa - keypti, þegja - þagði, en á þessum aldri beygja þau slíkar sagnir enn rétt í innan við 

helmingi tilfella. Dregið hefur hins vegar verulega úr rangri notkun á beygingarendingunni -aði, enda 

virðast þau hafa náð nokkuð góðum tökum á þeim flokki sagnorða. Við átta ára aldur hafa þau náð 

góðri færni í myndun flestra beygingarflokka sagnorða, að blönduðum sögnum frátöldum. Flestar villur 

snúa því að rangri beitingu slíkra sagna, auk þess sem villur í beygingum sjaldgæfari sagna koma 

fram í máli þeirra. Á þessum aldri reynist reglukerfi þeirra því nánast fullmótað, og vantar einungis upp 

á nokkrar þrengri og sértækari reglur flóknari sagnorða (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1998). 

 Í nýlegri BA-ritgerð Ólafar Bjarkar Sigurðardóttur (2018) á þátíðarmyndun í íslensku meðal níu 

eintyngdra og tvítyngdra barna fór mun meira fyrir notkun dvalarhorfs (e. progressive aspect) en fyrri 

rannsóknir hafa sýnt. Slík formgerð er mynduð með notkun orðsins vera sem hjálparsögn ásamt 

aðalsögn í nafnhætti, sbr. „Jón er/var að lesa“ í stað „Jón les/las“ (Jóhannes Gísli Jónsson, 2005). 

Notkun dvalarhorfs kom þannig einkum fyrir í þeim tilfellum þar sem börnin voru í vafa um rétta 

þátíðarendingu orðsins. Börnin notuðust þó einnig við alhæfingar beygingarendinga, en slíkum villum 

brá sjaldnar fyrir. Niðurstöður rannsóknar Ólafar Bjarkar eru sérlega áhugaverðar í ljósi þeirrar þróunar 

á tungumálinu sem hefur komið fram hin síðari ár þar sem dvalarhorfi hefur verið beitt í mun 

fjölbreytilegra setningafræðilegu samhengi en áður tíðkaðist (Höskuldur Þráinsson, 2005), sem gæti 

verið að hafi bein áhrif á máltöku íslenskumælandi barna. 

 Þrátt fyrir hraða þróun í orðhlutafræði á fyrstu árum lífsins, eru íslenskumælandi börn ekki enn 

fullnuma í málinu á því sviði við upphaf grunnskólaaldurs. Niðurstöður rannsóknar Thordardottir (2016) 

sem náði til 57 íslenskumælandi barna á aldrinum fjögurra til 14 ára, þar af 26 barna með dæmigerðan 

málþroska á móti 31 barni með sértæka málhömlun, gáfu þannig til kynna að þau séu að tileinka sér 

rétta notkun málfræðilegra myndana fram eftir aldri. Það eigi einkum við um rétta fallmörkun nafnorða, 

lýsingarorða og persónufornafna. Jafnframt virðist sem bæði þágufall og eignarfall persónufornafna og 

eignarfall lýsingarorða komi einungis örsjaldan fram í máli barna, jafnvel við 12 til 14 ára aldur. Þetta 

má þó mögulega skýra að hluta til af veikri stöðu eignarfalls í íslensku máli, meðal annars vegna þess 

hversu fáar sagnir og forsetningar stýra eignarfalli, auk þess sem eignarfallsendingar geta bæði verið 

óþjálar og hafa iðulega yfir sér þyngri og formlegri brag en tilefni gefur til. Því er mögulegt að fólk ýmist 

kunni ekki að beita þeim rétt, eða kjósi að sneiða hjá þeim þegar svo ber við (Helgi Skúli Kjartansson, 

1999). 

 Þegar litið er til setningamyndunar gáfu niðurstöður Thordardottir (2016) hins vegar til kynna 

ákveðin rjáfurhrif. Af því má álykta að börn hafi þegar náð ágætum grunni í orðaröðun og 

setningaþekkingu strax við fjögurra til fimm ára aldur. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður meistaraprófsritgerðar Sigríðar Arndísar Þórðardóttur (2014) þar sem fram kom að börn 

sýna strax góðan skilning á allflestum formgerðum setninga í íslensku máli við 5;11 ára aldur, sem og 

barnamálsrannsóknum annarra tungumála sem sýna að börn ná almennt snemma tökum á 
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grundvallarreglum í setningaskipan móðurmáls síns (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). Þrátt fyrir það 

heldur meðallengd segða (e. mean length of utterance), og þar með flækjustig setninga, áfram að 

vaxa árin eftir að þeim aldri er náð. Af því má sjá að meðfram því að villum fer enn fækkandi í 

beygingum orðhluta barna á grunnskólaaldri, eru þau jafnóðum að byggja ofan á setningaþekkingu 

sína (Thordardottir, 2016). Niðurstöður Sigríðar Arndísar Þórðardóttur (2014) renna stoðum undir þá 

ályktun, en þær gáfu til kynna að þrátt fyrir góðan skilning á helstu tegundum setninga í íslensku, hafi 

þau ekki öll náð utan um erfiðari setningagerðir við sex ára aldur. Fram eftir aldri virðast börn eiga í 

sérstökum erfiðleikum með að tileinka sér sumar formgerðir setninga sem fylgja óhefðbundnari 

orðaröð, en frekari rannsókna er þörf áður en hægt er að segja til um hvenær þau ná fyllilega tökum á 

þessum flóknustu setningagerðum málsins. 

2.3 Málþroskafrávik 
Þegar málþroski barns fylgir ekki hefðbundnum takti máltökunnar, barnið heldur ekki í við önnur börn á 

sama þroskastigi og færni þess annaðhvort til að tjá hugðarefni sín og/eða skilja fyrirmæli eða annað 

yrt mál er slakari en dæmigert þykir, er almennt talað um að barn sýni seinkun eða frávik í málþroska. 

Erfiðleikar með málfærni er því lykilatriði í skilgreiningu á málþroskaröskun, hvort sem þau snúa að 

örðugleikum með að ná tökum á talmáli, skrifuðu máli og/eða annarskonar tákn- eða boðskiptakerfum. 

Þessir örðugleikar geta ennfremur komið fram í formi tungumáls, innihaldi eða notkun þess, tveimur 

þessara þátta eða þeirra allra þriggja (American Speech-Hearing-Language Association [ASHA], 

1993). Af þessu má sjá að málþroskaröskun er vítt hugtak sem spannar hvers kyns truflanir sem koma 

fram á frumstigum í máltöku barna, og getur ýmist tekið til nokkurra eða jafnvel allra arma 

tungumálsins (World Health Organization [WHO], 2016; Paul og Norbury, 2012). 

 Börn með málhömlun mynda misleitan hóp. Samsláttur er þannig algengur á milli 

málþroskaröskunar og ýmissa raskana, svo sem einhverfurófsraskana, heilalömunar (e. cerebral 

palsy), taugahrörnunarsjúkdóma, heyrnarskerðingar vegna skyntaugataps (e. sensorineural hearing 

loss), Downs-heilkennis og þroskahömlunar og almennrar greindarskerðingar (Bishop, 2017). 

Flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, ICD-10, sem íslenskir talmeinafræðingar fylgja, greinir 

þó á milli þeirra barna sem glíma við málhömlun meðfram annarri skerðingu, þ.e. almenna 

málþroskaröskun, og þeirra sem greinast með sértæka málþroskaröskun (e. specific language 

impairment) sem ekki er mögulegt að rekja til annarra orsaka. Hvers konar aðrar ástæður, hvort sem 

þær snúa að afbrigðileika í talfærum eða taugaþroska, skyntruflunum, þroskaskerðingu eða 

umhverfisþáttum útiloka því greiningu sértækrar málþroskaröskunar samkvæmt núverandi skilmerkjum 

eða viðmiðunum (Bishop o.fl., 2017; Bishop, 2003; WHO, 2016). 

 Einkenni sértækrar málhömlunar geta ýmist komið fram í málskilningi, máltjáningu eða hvoru 

tveggja. Þá tíðkast stundum að greina á milli þeirra sem einungis eiga í erfiðleikum með annan hvorn 

þessara liða og þeirra sem glíma við erfiðleika á báðum sviðum, og er í því tilliti jafnt talað um 

málskilningsröskun, máltjáningarröskun eða málþroskaröskun, eftir einkennum (WHO, 2016). Einkenni 

málhömlunar koma yfirleitt snemma fram í máli barna. Fyrstu merki hennar felast þannig iðulega í því 

að þau eru sein til máls. Fyrstu orð og setningar koma þannig jafnan síðar fram í máli þeirra en barna 

með dæmigerðan málþroska, en talið er að um helmingur barna sem eru sein til máls séu greind með 

sértæka málþroskaröskun síðar á lífsleiðinni. Eftir að eiginleg máltaka þessara barna hefst reynist 
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tileinkun móðurmálsins áfram hægari en barna með dæmigerðan málþroska, þrátt fyrir að fylgja sömu 

ferlum. Fram eftir aldri er orðaforði þeirra yfirleitt fátæklegur og setningamyndun þeirra takmörkuð við 

einfaldari setningagerðir. Þá eiga þau iðulega í erfiðleikum með að kalla fram þau orð sem þau vantar 

hverju sinni og frásagnir þeirra gjarnan samhengislausar eða ruglingslegar. Að auki ráða oft illa við að 

skilja óhlutbundið eða tvírætt mál, háfleygt, flókið orðalag og að fylgja lengri orðræðu. Loks eru 

framburðarvillur iðulega áberandi í máli þeirra, sem og stafsetningarvillur í rituðum textum, og bæði 

hljóðkerfisvitund og vinnsluminni þeirra slakt (Paul og Norbury, 2012; Dale o.fl., 2003; Hólmfríður 

Árnadóttir, 2004; Thordardottir, 2008). Þrátt fyrir að þessi einkenni séu dæmigerð fyrir málþroska 

barna með sértæka málhömlun tekur röskunin á sig margar, ólíkar birtingarmyndir. Því er ekki víst að 

öll þessara einkenna séu til staðar, og geta eiginleikar málhömlunar jafnvel breyst með tíma (Paul og 

Norbury, 2012). 

 Fáar nýrri rannsóknir hafa verið gerðar á faraldsfræðilegum þáttum sértækrar 

málþroskaröskunar. Almennt er þó gert ráð fyrir að algengi sé í kringum 7,4% við fimm ára aldur 

meðal enskumælandi barna. Þá er talið að sértæk málhömlun sé algengari meðal drengja en stúlkna, 

þ.e. 1,33 drengir á móti hverri stúlku (Tomblin o.fl., 1997). Engar sambærilegar rannsóknir hafa verið 

gerðar á algengi meðal íslenskumælandi barna, en út frá þessum tölum má áætla að hér á landi séu 

um 310 börn í hverjum árgangi sem glíma við röskunina ef gengið er út frá tölum Hagstofu Íslands 

varðandi fjölda fæddra barna á Íslandi á síðustu fimm árum, frá 2013 til 2017 (Hagstofa Íslands, 2018). 

Þessar tíðnitölur byggja þó einungis á niðurstöðum einnar rannsóknar sem jafnframt er komin til ára 

sinna. Þær gefa þó líklega áreiðanlegustu upplýsingar um algengi sértækrar málhömlunar sem kostur 

er á miðað við þekkingu dagsins í dag. 

 Börn með sértæka málhömlun eiga iðulega erfitt uppdráttar í skólakerfinu. Rannsóknir á því 

sviði hafa sýnt fram á háa fylgni á milli málhömlunar og lestrarvanda, en lestrarfærni er undirstaða í 

flestum námsfögum grunnskóla (McArthur, Hogben, Edwards, Heath og Mengler, 2000; Paul og 

Norbury, 2012). Þessi tengsl koma snemma fram, þar sem málhæfni við fjögurra ára aldur hefur 

forspárgildi fyrir það hversu vel börn ná tökum á því að læra að lesa við upphaf skólagöngu 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2009). Eftir því sem þau verja 

fleiri árum í skóla, þyngist róðurinn og þau þurfa þau í auknum mæli að treysta mállega færni. Þau 

ráða þar með verr við þær kröfur sem skólinn gerir til þeirra varðandi lestur og skilning ólíkra námsfaga 

og þau dragast enn frekar aftur úr. Rannsóknir gefa þannig til kynna að bilið á milli lestrarnákvæmni 

(e. reading accuracy) barna innan þessa hóps og jafnaldra aukist eftir því sem líður á skólagönguna, á 

sama tíma hlutfall þeirra sem mælast með sértæka leshömlun eykst. Stór hluti þeirra barna sem glíma 

við málvanda við 5;6 ára aldur virðast því eiga í námsörðugleikum út grunnskólagöngu sína, bæði 

hvað varðar lestur og ritun (Snowling, Bishop og Stothard, 2000; Stothard, Snowling, Bishop, 

Chipchase og Kaplan, 1998). 

 Einkenni sértækrar málþroskaröskunar geta haft langvarandi áhrif á líf einstaklinga sem koma 

bæði fram í hegðun þeirra og líðan. Á barnsaldri eru ofvirkni og hegðunarvandi algengari en meðal 

barna með dæmigerðan málþroska. Þessi einkenni fara þó iðulega minnkandi með aldri (St. Clair, 

Pickles, Durkin og Conti-Ramsden, 2011). Þá er athyglisvandi oft til staðar (Snowling, Bishop, 

Stothard, Chipchase og Chaplan, 2006). Með aldrinum eykst félagslegur vandi þeirra iðulega (St. Clair 
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o.fl., 2011), og þegar komið er á unglingsaldur sýna þau lakari félagshæfni en jafnaldrar þeirra. Þau 

eru gjarnan þögulli, halda sig meira til hlés (Hart, Fujiki, Brinton og Hart, 2004) og eru mun ólíklegri til 

þess að eiga náið og gott vináttusamband við félaga (Durkin og Conti-Ramsden, 2007). Á sama tíma 

er algengt að ungmenni með sértæka málþroskaröskun glími við tilfinningavanda og jafnvel 

kvíðaröskun (St. Clair o.fl., 2011; Beitchman o.fl., 2001), og að unglingsdrengir með málhömlun sýni af 

sér alvarlega andfélagslega hegðun (Brownlie o.fl., 2004). Vegna þess hversu margþætt, alvarleg 

vandamál einkenni sértækrar málþroskaröskunar geta leitt af sér fyrir líf þeirra sem búa við hana er 

mikilvægt að vinna eftir snemmtækri íhlutun (e. early intervention), nema málvanda þessara barna 

eins fljótt og auðið er og hefja markvisst inngrip strax við fyrsta grun (Beeghly, 2006). Áður en meðferð 

hefst þarf þó í öllum tilfellum að ganga úr skugga um að málþroskaröskun sé í raun til staðar, sem gert 

er með því að leggja fyrir viðeigandi, stöðluð próf. 

2.4 Málþroskapróf 
Málþroskapróf eru tegund prófa sem gegna því megin hlutverki að meta málfærni barna og unglinga. 

Þau byggja á rannsóknum og kenningum um dæmigerða máltöku og prófa iðulega einna helst tvær af 

fyrrgreindum grunnstoðum tungumálsins, form og innihald. Málþroskaprófum er oft skipt niður í nokkra 

prófþætti, þar sem hver og einn þáttur reynir á ólíkar greinar þessara stoða, þ.e. hljóðkerfisfræði, 

orðhluta- og setningafræði og merkingarfræði. Málþroskaprófum sem gert er að meta marga málþætti 

með þessum hætti er gjarnan einnig skipt niður eftir máltjáningu og málskilningi, en í því felst 

hvortveggja athugun á virkri notkun orða, málfræði og setninga, sem og á skilningi ólíkra orða og 

setningagerða. Þriðja grunnstoðin, notkun tungumálsins, er þó yfirleitt undanskilin í hefðbundnum 

málþroskaprófum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012; Paul og Norbury, 2012). 

 Málþroskapróf eru hönnuð með það að markmiði að meta stöðu málþroska barna í 

samanburði við það sem dæmigert þykir meðal barna á sama aldri. Þeim er ætlað að greina á 

hlutlausan hátt á milli þeirra barna sem búa yfir aldurssamsvarandi málhæfni og þeirra sem sýna frávik 

í málþroska miðað við jafnaldra, sem og að greina alvarleika mögulegrar málhömlunar. Að auki nema 

þau bæði styrkleika og veikleika í tungumáli barna og gefa vísbendingu um það á hvaða sviðum 

erfiðleikar þeirra liggja. Fyrirlögn málþroskaprófs er því yfirleitt fyrsta skref talmeinafræðings í 

greiningarferli vegna mögulegrar málhömlunar, ásamt því að taka bakgrunnssögu og málsýni af 

sjálfsprottnu tali og gera aðrar, óformlegri athuganir (Paul og Norbury, 2012). Að auki eru niðurstöður 

þess iðulega hafðar til grundvallar þegar ákvarðað er hvort málhæfni barna sé nógu slök til þess að 

þau eigi rétt á inngripi (Reilly o.fl., 2014), og hér á landi skera þær úr um hvort íslensk börn falli undir 

skilyrði fyrir greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands vegna þjónustu talmeinafræðings sökum 

málþroskaröskunar (Sjúkratryggingar Íslands, 2017). Með því að styðjast við niðurstöður þeirra, auk 

annarra upplýsinga úr greiningarferli, má að lokum sjá hvaða þætti tungumálsins þyrfti einkum að 

styðja við og efla frekar, og þannig mögulegt að byggja grunn að markvissari meðferðaráætlun en ella 

(Paul og Norbury, 2012). 

2.4.1 Próffræðilegir eiginleikar málþroskaprófa 
Til þess að málþroskapróf geti með raunsönnum hætti endurspeglað stöðu barns í málþroska þurfa 

þau próf sem notast er við að búa yfir ákveðnum próffræðilegum eiginleikum. Þessir þættir lúta jafnt að 
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þeim gögnum og kenningum sem málþroskaprófið byggir á sem og gerð prófsins. Fyrsta skref við 

hönnun nýs málþroskaprófs ætti ætíð að snúa að því að afla viðeigandi upplýsinga varðandi þá 

hugsmíð sem prófinu er ætlað að meta, þ.e. þróun á málþroska barna út frá annaðhvort öllum eða 

einstökum meginþáttum tungumálsins. Í því felst meðal annars að greina stöðu þekkingar, ráðandi 

kenningar og nýjustu rannsóknir á efninu, og tryggja þannig að rannsóknarstuðningur að baki prófinu 

sé viðunandi (Furr og Bacharach, 2014; Paul og Norbury, 2012; Cohen og Swerdlik, 2005). Að lokinni 

samningu prófsins er nauðsynlegt að forprófa atriðasafn þess, en aðeins þegar eiginleikar hvers atriðis 

og samsetning þeirra reynast ásættanlegir er hægt að hefja frekari athuganir á heildargæðum prófsins 

(Bandalos, 2018). Í framhaldinu verður fjallað með ítarlegri hætti um þá tvo próffræðilegu þætti sem 

jafnan eru lagðir til grundvallar þegar gæði mælitækis eru metin, áreiðanleika og réttmæti, auk þess 

sem greint verður frá gagnsemi við notkun atriðagreiningar við forprófun atriðasafns og hugtakinu gerð 

skil. 

2.4.1.1 Áreiðanleiki 
Áreiðanleiki segir til um það hversu stöðugar niðurstöður prófið gefur á milli fyrirlagna óháð 

fyrirsjáanlegum breytum, svo sem ólíkra aðstæðna eða einstaklinga sem leggja prófið fyrir. Mælingar á 

áreiðanleika byggja á því að meta samræmi á milli mismunar á niðurstöðum próftaka og mun á 

raungildum (e. true score) þeirra, það er að segja hversu stórt hlutfall þeirrar dreifingar sem mælist 

kemur fram vegna raunverulegs breytileika í úrtaki fremur en annarra, oft óþekktra skekkna sem valda 

ósamræmi í mælingum (Furr og Bacharach, 2014). Áreiðanleiki er einkum metinn með fjórum leiðum, 

en val á aðferð fer meðal annars eftir eðli tiltekins mælitækis, uppbyggingu þess og hvaða hugsmíð 

það á að meta (Cohen og Swerdlik, 2005). 

 Fyrsta matsaðferðin byggir á endurprófunaráreiðanleika (e. test-retest reliability). Í henni felst 

að leggja mælitækið tvísinnis fyrir einstakling og mæla fylgni á frammistöðu milli próffyrirlagna. Við mat 

á spurningalista er gerð krafa til að ákveðinn tími líði á milli fyrirlagna til þess að fyrirbyggja skekkju 

vegna þess að þess að próftaki muni eftir spurningum, en iðulega er miðað við sex mánaða bil þar á 

milli. Hins vegar má í flestum tilfellum gera ráð fyrir að þegar langur tími líður á milli fyrirlagna, lækki 

jafnframt áreiðanleiki samkvæmt þessari mælingu. Einungis er talið viðeigandi að notast við þessa 

tegund áreiðanleikaprófunar þegar verið er að meta mælitæki sem gert er að mæla hugsmíð eða 

eiginleika sem er stöðugur yfir tíma, sem og við mat á prófum sem byggja á mælieiningum svo sem 

viðbragðstíma eða aðgreiningu á styrkleika skynáreita (Coaly, 2014; Cohen og Swerdlik, 2005). 

 Önnur leið er að notast við áreiðanleika jafngildra útgáfna (e. parallel-form reliability), þar sem 

lögð eru fyrir sama einstakling tvö sambærileg próf sem eru eins að uppsetningu og fjölda atriða og 

búa yfir sama meðaltali og dreifni. Þessi aðferð getur reynst sérstaklega vel þegar leggja þarf próf 

endurtekið fyrir, til dæmis til að mæla árangur. Með þessum hætti er hægt að draga úr líkum á því að 

minni próftaka hafi áhrif á frammistöðu í seinna prófi, sem og þeim möguleika að hægt sé að þjálfa 

svörin eða svindla með öðrum hætti. Það getur þó bæði verið kostnaðarsamt og seinlegt að setja 

saman próf líkt og gerð er krafa til, á sama tíma og möguleg skekkja vegna tíma á milli fyrirlagna er 

enn til staðar (Anastasi og Urbina, 1997; Coaly, 2014). 

 Einnig er hægt að meta áreiðanleika matstækja án þeirrar fyrirhafnar sem felst í því að leggja 

tvisvar fyrir próf með jafnvel nokkurra mánaða millibili. Það er gjarnan gert með aðferðum sem snúa 
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að innri áreiðanleika (e. internal consistency), eða samkvæmni, annaðhvort á milli atriða eða prófhluta 

í því prófi sem verið er að meta (Cohen og Swerdlik, 2005; Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Iðulega 

er litið til þriggja ólíkra formúlna í þessu samhengi. Í fyrsta lagi má þar nefna Spearman-Brown 

formúluna. Hún er notuð til þess að meta helmingunaráreiðanleika (e. split-half reliability), en í því fest 

að skipta tilteknu mælitæki í tvo, samsvarandi prófhluta og reikna fylgni þar á milli. Hægt er að notast 

við ólíkar aðferðir við að skipta niður prófhlutum, svo sem eftir oddatölum og sléttum tölum eða eftir 

hendingu. Þó er ekki mælt með að skipta prófi niður fyrir miðju, þar sem utanaðkomandi breytur, svo 

sem þreyta próftaka, gæti þar haft áhrif á mælinguna (Cohen og Swerdlik, 2005). 

 Seinni tvær formúlurnar eiga það sameiginlegt að þær meta samkvæmni prófatriða (e. 

interitem consistency) þar sem reiknuð er fylgni á milli frammistöðu á öllum atriðum prófsins. Þar er 

annars vegar Kuder-Richardson 20 formúlan (KR-20), en hún er einkum notuð þegar svarmöguleikar 

eru tvískiptir, svo sem rétt og rangt eða já og nei. Áreiðanleiki mælist lægri samkvæmt KR-20 eftir því 

sem sú hugsmíð sem mælitækið metur er misleitari í eðli sínu. Þessara áhrifa gætir ekki þegar notast 

er við helmingunaráreiðanleika, sem er ekki jafnviðkvæmur fyrir því ósamræmi sem getur komið fram í 

frammistöðu einstaklinga þegar sú hugsmíð sem prófið metur reynir á fleiri en einn eiginleika eða 

færniþátt. Hins vegar er annað afbrigði af upphaflegu formúlunni, svokallaður alfastuðull (e. coefficient 

alpha), en æskilegra þykir að nota hann þegar svarmöguleikar eru fleiri en tveir, svo sem þegar stuðst 

er við Likert-kvarða (Cohen og Swerdlik, 2005; Anastasi og Urbina, 1997).  

 Að auki er vert að minnast á samkvæmni milli matsmanna (e. inter-rater reliability). Mikilvægt 

er að meta það þegar stigagjöf er háð mati þess sem leggur próf fyrir. Mælst er til að séu fengnir 

minnst tveir aðilar sem meta hvor um sig lausnir sjálfstætt og samkvæmt viðmiðum sem ákveðin eru 

fyrirfram. Þessi leið er aðallega notuð í tilfellum þar sem mat byggir á huglægum grunni, svo sem í 

viðtölum eða við atferlisathugun, og er þannig í eðli sínu ólík öðrum áreiðanleikamælingum sem lýst er 

hér að ofan (Coaly, 2014). 

 Gildi áreiðanleikastuðla liggja á bilinu 0,0 til 1,0, óháð matsaðferð. Gjarnan er miðað við að 

áreiðanleikastuðull þurfi að mælast að lágmarki 0,7 til þess að teljast ásættanlegur. Þá er áreiðanleiki 

á milli 0,8 til 0,9 álitinn góður, en mjög góður ef hann mælist yfir 0,9. Þó skiptir máli hvers konar 

mælitæki á í hlut, þar sem viðmið kunna að vera ólík eftir tilgangi hans eða hvaða hugsmíð honum er 

falið að mæla. Þá er einnig mikilvægt að líta til þess hversu stórt úrtak liggur að baki mælingu á 

áreiðanleika, þar sem fjöldi próftakenda ætti aldrei að vera minni en 100 talsins ef því verður komið við 

(Coaly, 2014; DeVellis, 2003). 

2.4.1.2 Réttmæti 
Viðunandi réttmæti felst í grófum dráttum í því að fræðilegar forsendur og vísindaleg gögn liggi til 

grundvallar og styðji við þá túlkun á niðurstöðum prófsins sem sett er fram. Réttmæti hefur því fyrst og 

fremst með túlkun og notkun prófniðurstaðna að gera. Ef uppbygging prófsins er hins vegar ekki í takt 

við þá hugsmíð sem það á að ná yfir er hætt við því að niðurstöður verði ekki nægilega lýsandi fyrir 

það sem raunverulega á sér stað. Í þeim tilfellum verður túlkun niðurstaðna því líklega skekkt. 

Uppbygging og innihald prófsins hafa þannig óhjákvæmilega áhrif á réttmæti túlkunar þess, þar sem 

túlkunin leiðir af þeim niðurstöðum sem prófið gefur af sér og þeim forsendum og hugsmíð sem við 

trúum að prófið byggi á (Furr og Bacharach, 2014). 
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 Réttmæti er iðulega skipt í fjögur svið sem hvert og eitt metur eiginleika prófsins frá ólíkum 

hliðum. Þar er í fyrsta lagi inntaksréttmæti (e. content validity) sem metur hvort atriði prófsins 

endurspegli með fullnægjandi hætti hugsmíð sem því er ætlað að mæla. Í því felst jafnt að prófið fangi 

alla fleti gefinnar hugsmíðar og að útiloka þann möguleika að utanaðkomandi þættir hafi áhrif á 

frammistöðu, svo sem þegar slakur málskilningur eða lestrarkunnátta vefst fyrir barni sem getur fyrir 

vikið ekki leyst orðadæmi í stærðfræði, þrátt fyrir að þekkja allar nauðsynlegar reikniaðgerðir. Þessi 

tegund réttmætis skiptir því sérstaklega máli þegar verið er að meta færni eða árangur. Í öðru lagi er 

sýndarréttmæti (e. face validity) sem snýr að trúverðugleika prófsins fyrir augum próftaka, sérfræðings 

og annarra. Ef prófið virðist á yfirborðinu ekki meta þá hugsmíð sem því er ætlað að mæla, virkar til að 

mynda kjánalegt eða óviðeigandi, getur það meðal annars haft neikvæð áhrif á samvinnu, hvata eða 

viðmót gagnvart því, óháð raunverulegu réttmæti prófsins. Jafnan er stuðst við eigindlegar aðferðir við 

mat á inntaks- og sýndarréttmæti mælitækis, fremur en sérstaka fylgnireikninga eða formúlur 

(Guðmundur B. Arnkelsson, 2006; Anastasi og Urbina, 1997; Cohen og Swerdlik, 2005). 

 Í þriðja lagi er hugsmíðarréttmæti (e. construct validity), en það tekur til þess að hvaða marki 

formgerð mælitækis er talin endurspegla þá hugsmíð sem prófinu er ætlað að mæla samkvæmt 

ráðandi kenningum, þannig að inntak þess hafi burði til þess að gefa rétta mynd af færni einstaklings. 

Mat á hugsmíðarréttmæti byggir að stórum hluta á samleitniréttmæti (e. convergent validity), þ.e. 

fylgnireikninga á milli tiltekins kvarða og sambærilegs prófs eða annars mælitækis sem gert er að 

mæla sömu eða aðra nátengda hugsmíð, og aðgreiniréttmæti (e. discriminant validity), þar sem 

reiknuð er fylgni á milli kvarðans og annars mælitækis sem ætlað er að mæla óskylda hugsmíð. Eins 

og nærri má geta ætti próf með viðunandi réttmæti hér að mælast með hátt samleitniréttmæti, en lágt 

aðgreiniréttmæti (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006; Anastasi og Urbina, 1997). Við mat á 

hugsmíðarréttmæti er þar að auki iðulega stuðst við þáttagreiningu (e. factor analysis), en það er 

tölfræðiaðferð sem lýtur í einföldu máli að því að raða atriðum mælitækis niður eftir fylgni innbyrðis 

þeirra í fáa þætti, þar sem atriði sem hlaðast á sama þátt eru talin mæla sömu hugsmíð. Ef 

þáttabygging er í samræmi við það sem lagt var upp með styður það við að atriði kvarðans séu í takt 

við þann fræðilega bakgrunn og kenningar sem mælikvarðinn er byggður á (Einar Guðmundsson og 

Árni Kristjánsson, 2005; DeVellis, 2003). 

 Í síðasta lagi er viðmiðsbundið réttmæti (e. criterion-related validity), en það metur að hvaða 

marki útkoma á tilteknum kvarða spáir fyrir um frammistöðu á öðrum mælingum eða prófum sem 

mæla sömu hugsmíð. Því er ennfremur almennt skipt niður í samtímaréttmæti (e. concurrent validity) 

og forspáréttmæti (e. predictive validity) eftir því hvort tími er látinn líða á milli próffyrirlagna eður ei. 

Samtímaréttmæti reiknast þannig með fylgni á milli tveggja mælitækja sem lögð eru fyrir á sama tíma, 

svo sem þegar nýtt málþroskapróf í stöðlun er lagt fyrir barn um sama leyti og málþroskaprófið Test of 

Language Development 2 Primary (TOLD-2P) sem jafnan er stuðst við í málþroskamati. 

Forspárréttmæti byggir hins vegar á fylgnireikningum þar sem tími líður á milli mælinga, svo sem 

samanburður á milli frammistöðu barns í samræmdum prófum í íslensku í 4. bekk og sex árum síðar í 

10. bekk (Coaly, 2014; Anastasi og Urbina, 1997).  

 Með því að gera úttekt á öllum þessum fjórum hliðum réttmætis má fá nokkuð heildstæða 

mynd af því hversu vel tiltekið próf nær utan um þá hugsmíð sem því er gert að meta og þar með hvort 
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hægt sé að réttlæta notkun þess, jafnvel í þeim tilgangi að taka viðamiklar ákvarðanir sem geta haft 

stórfelld áhrif á líf þeirra sem þau varða. Þessi forprófun lýtur þó einungis að takmörkuðu leyti að 

réttmæti málþroskaprófsins MELB, en þa sem henni er ætlað að bæta gæði einstakra prófatriða og 

kvarðans í heild, auk þess að tryggja að dreifing atriða sé fullnægjandi, stuðlar hún með skilvirkum 

hætti að auknu réttmæti prófsins. 

2.4.1.3 Atriðagreining 
Líkt og með málþroskapróf og önnur mælitæki, þarf hvert prófatriði þess að búa yfir viðunandi 

áreiðanleika og réttmæti og stuðla þannig að fullnægjandi próffræðilegum eiginleikum kvarðans sem 

heild. Að auki er mikilvægt að atriði mælitækisins greini vel á milli færni barna sem taka tiltekið próf. 

Við hönnun málþroskaprófs er því nauðsynlegt að forprófa hvert atriði þess þar til eiginleikar þeirra 

standast próffræðilegar kröfur, og ber að ljúka þeirri forvinnu áður en stöðlun prófsins hefst. Tegund 

hvers mælitækis sker úr um hvaða aðferðir og eiginleikar eru athugaðir með atriðagreiningu. Í öllu falli 

er þó nauðsynlegt að meta tvo þætti, þ.e. þyngd og aðgreiningu atriðasafnsins (Cohen og Swerdlik, 

2005; Coaly, 2014). 

 Þyngd prófatriðis vísar til þess hlutfalls þátttakenda sem svarar því rétt, gefið upp á 

kvarðanum 0,0 til 1,0. Til þess að hámarka greiningu eftir færni þykir æskilegt að rétt svarhlutfall hvers 

atriðis sé á bilinu 0,3 til 0,7 og að nokkur dreifing komi fram á erfiðleikastigi þeirra, en að meðaltal allra 

atriða mælist í kringum 0,5 (Coaly, 2014; Cohen og Swerdlik, 2005; Benson og Clark, 1982). 

Aðgreining prófatriðis gefur til kynna hversu vel það skilur á milli þeirra sem skora hátt og þeirra sem 

skora lágt á prófinu. Hægt er að notast við tvær ólíkar aðferðir til þess að meta þennan þátt. Annars 

vegar er það gert með því að skipta gefnu úrtaki í tvo til þrjá hópa eftir heildarframmistöðu, finna rétt 

svarhlutfall atriðis innan hóps og reikna mismun þeirra á milli (Cohen og Swerdlik, 2005). Hins vegar 

hefur tíðkast að reikna leiðrétta fylgni réttrar svörunar á atriði við heildarskor hvers þátttakanda, þar 

sem fylgni er leiðrétt á þá vegu að það prófatriði sem verið er að meta er tekið út úr heildarútkomu 

prófsins til þess að það komi ekki fram í báðum mælibreytum. Útkoman gefur af sér fylgnistuðul sem 

getur legið á bilinu -1,0 til +1,0, þar sem atriði með hærri jákvæða fylgni sýna sterkara samband á milli 

þess að ná prófatriði réttu og að fá hátt heildarskor á prófinu, á sama tíma og neikvæð fylgni prófatriðis 

gefur til kynna að þátttakendur með hærra heildarskor gangi verr á tilteknu atriði en þeir sem fá lægri 

útkomu á prófinu í heild. Ákjósanlegt þykir að halda inni atriðum með jákvæða fylgni 0,3 og yfir, en 

taka út þau atriði sem mælast með fylgni undir 0,2 og endurskoða atriði sem liggja þar á milli. Há fylgni 

allra atriða við heildarskor þátttakenda gefur jafnframt til kynna að atriðin myndi saman einsleitt 

atriðasafn, sem ennfremur mæli sömu hugsmíð, og styður þar með við innri áreiðanleika mælitækisins 

(Benson og Clark, 1982; Coaly, 2014). 

 Markmið allrar þeirrar forvinnu sem hér hefur verið lýst er að takmarka mögulegar 

kerfisbundnar og óvæntar skekkjur eftir því sem framast er unnt. Aðeins með því að hanna 

málþroskapróf sem uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru um viðunandi próffræðilega eiginleika, má 

treysta á að við höfum undir höndum verkfæri sem gerir okkur kleift að komast eins nálægt því og 

hægt er að meta raunverulega málfærni hvers barns með því að lesa úr niðurstöðum af nákvæmni og 

túlka þær og nýta á réttmætan hátt. 
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2.4.2 Helstu málþroskapróf í notkun á Íslandi 
Yfir heildina litið er mikill skortur á málþroskaprófum til mats á málfærni íslenskumælandi barna sem 

búa yfir nauðsynlegum próffræðilegum eiginleikum. Flest þeirra prófa sem eru í notkun hér á landi 

byggja á erlendum grunni, en aðeins fjögur útgefin málþroskapróf hafa verið hönnuð með málþroska 

íslenskumælandi barna að leiðarljósi. Þar er í fyrsta lagi prófið Orðaskil sem metur virkan orðaforða 

auk orðhluta- og setningaþekkingu barna á aldrinum 18 til 36 mánaða. Prófið er sniðið eftir fyrirmynd 

bandaríska málþroskaprófsins The MacArthur Communicative Development Inventory for Toddlers 

(Fenson o.fl., 1993) og er fyllt út af foreldrum eða forráðamönnum hvers barns (Elín Þöll Þórðardóttir, 

1998). Í öðru lagi er prófið Orðalykill, en það er staðlað orðaforðapróf fyrir börn á aldrinum sex til 16 

ára sem felst í að skilgreina merkingu 55 orða, annaðhvort munnlega eða skriflega (Eyrún Kristína 

Gunnarsdóttir, Daníel Þór Ólason og Jörgen L. Pind, 2004). Í þriðja lagi er greiningartækið HLJÓM-2 

sem metur hljóð- og málmeðvitund fimm ára barna í gegnum leik (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002) og er lagt fyrir af leikskólakennurum. Loks hefur 

málþroskaprófið Málfærni ungra barna (MUB) verið í þróun síðustu ár. Því er ætlað að meta 

heildarmálþroska tveggja til fjögurra ára barna, og hafa nýlegar rannsóknir á stöðlun prófsins gefið til 

kynna að bæði hugsmíðarréttmæti þess og innri áreiðanleiki reynist viðunandi (Þóra Másdóttir o.fl., 

2018). 

 Til viðbótar við ofangreind málþroskapróf hafa einnig verið gefin út nokkur skimunarpróf sem 

notuð eru til þess að skima fyrir frávikum í málþroska barna. Má þar helst nefna EFI-2 

málþroskaskimun sem metur málþroska barna á fjórða aldursári (Elmar Þórðarson, Friðrik Rúnar 

Guðmundsson og Ingibjörg Símonardóttir, 2012), auk stöðluðu kvarðanna Smábarnalistinn fyrir börn á 

aldrinum 15 til 38 mánaða og Íslenski þroskalistinn fyrir börn þriggja til sex ára, sem meta málþroska 

ásamt fleiri þroskaþáttum (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 2005; Einar Guðmundsson 

og Sigurður J. Grétarsson, 1997). Þessi skimunarpróf, meðal annarra, eru gjarnan lögð fyrir börn á 

leikskólaaldri af öðrum en talmeinafræðingum. Þau geta gefið rökstuddan grun um frávik í málþroska, 

en hafa þó ekki burði til þess að greina mögulega málhömlun. 

 Á Íslandi hefur hingað til nánast einvörðungu verið notast við erlend próf við greiningu á 

málþroskavanda barna á aldrinum fjögurra til sex ára. Síðustu áratugi hefur málþroskaprófið Test of 

Language Development 2 Primary (TOLD-2P) einna helst verið notað í þeim tilgangi. Matstækið er 

bandarískt að uppruna, frá árinu 1977 (Newcomer og Hammill, 1988), og var þýtt úr ensku, staðfært 

og staðlað að íslensku þýði árið 1995 (Ingibjörg Símonardóttir, Einar Guðmundsson, Sigurgrímur 

Skúlason og Sigríður Pétursdóttir, 1995). Þrátt fyrir að TOLD-2P hafi nýst vel til mats á málþroska 

barna á þessu aldursbili er prófið komið til ára sinna. Vegna þess að almenn þekking, orða- og 

hugtakanotkun og reynsluheimur barna þróast með breyttum tímum getur prófið ólíklega metið 

málfærni barna nýrrar kynslóðar með jafn réttmætum hætti og þeirra barna sem þreyttu prófið fyrir 20 

árum síðan. Til viðbótar þarf að hafa í huga svokölluð Flynn áhrif, en þau vísa til þeirrar breytingar sem 

smám saman verður á almennri kunnáttu í þýði. Í því samhengi hefur verið sýnt fram á bæði hækkandi 

greindarvísitölu og breytingu á dreifingu færni eftir áratugum. Vegna áhrifa þessara þátta er brýnt að 

endurnýja reglulega þau málþroskapróf sem notast er við, eigi niðurstöður þeirra að endurspegla 

raunverulega málkunnáttu próftaka (Furr og Bacharach, 2014). 
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 Vegna ofangreindra aðstæðna hefur notkun á öðrum, nýrri erlendum málþroskaprófum færst í 

aukana við mat á málfærni barna á þessu aldursbili meðal talmeinafræðinga hér á landi. Þar má helst 

nefna prófin Clinical Evaluation of Language Fundamentals-Preschool: Second Edition (CELF-

Preschool-2) (Wiig, Semel og Second, 2004) og Preschool Language Scale, Fourth Edition (PLS-4) 

(Zimmerman, Steiner og Pond, 2002) sem hafa verið þýdd yfir á íslenska tungu, en byggja á máltöku 

og menningu erlendra barna og eru með öllu óstöðluð. Ekki liggja fyrir fullnægjandi raunvís gögn um 

það hversu hár áreiðanleiki þessara prófa mælist í íslenskri útgáfu, auk þess sem engar 

réttmætisathuganir hafa verið gerðar. Því er ómögulegt að útiloka að óþekktar skekkjur séu til staðar. 

Þegar notast er við próf í aðstæðum sem þessum verða niðurstöður ónákvæmar, og því erfitt að 

tryggja að réttmæti túlkunar þeirra sé viðunandi (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Að auki hefur verið 

notast við málþroskaprófið Reynell Developmental Language Scale (Reynell, 1977), ýmist í heild eða 

aðeins valda prófþætti. Eldri gerð prófsins var þýdd og staðfærð fyrir íslensk börn við á níunda áratug 

síðustu aldar (María Kjeld og Þorsteinn Sigurðsson, 1984). Upplýsingar um próffræðilega eiginleika 

kvarðans hafa þó verið sagðar ófullnægjandi (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1992), 

auk þess sem staðfærsla prófsins kom út fyrir 35 árum síðan og því mögulega orðin úrelt. Þá hefur 

prófið ekki verið staðlað að fullu að íslensku þýði, og endurspeglar frammistaða íslenskumælandi 

barna á prófinu því ekki endilega raunverulega málfærni þeirra. Því er sá möguleiki fyrir hendi að þessi 

viðmið gefi að einhverju leyti misvísandi upplýsingar varðandi stöðu, styrkleika og/eða veikleika í 

málþroska þegar prófið er notað á þennan hátt (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Af þessari umfjöllun má 

sjá að augljós vöntun er á nýjum málþroskaprófum hér á landi til mats á málfærni íslenskra barna yfir 

fjögurra ára aldri, og hefur nú verið hafist handa við að bæta úr því. 

2.4.3 Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) 
Málþroskaprófið Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) hefur verið í þróun síðustu ár. Prófinu er gert að 

mæta þeirri þörf sem hefur myndast á síðustu árum fyrir áreiðanlegan matskvarða fyrir 

heildarmálþroska barna yfir fjögurra ára aldri. Það mun koma til með að meta málþroska 

íslenskumælandi barna á aldrinum 4;0 til 5;11 ára, og fylgir þannig í kjölfar MUB. Því er jafnframt 

ætlað að vinna það hlutverk að leysa af hólmi TOLD-2P málþroskaprófið til greiningar á frávikum í máli 

barna á þessu aldursbili. 

 Háskóli Íslands (námsleið í talmeinafræði) og Heyrnar- og talmeinastöð Íslands hafa staðið að 

þróun og útgáfu málþroskaprófsins MELB síðastliðin ár. Höfundar þess eru dr. Þóra Másdóttir og dr. 

Jóhanna Einarsdóttir talmeinafræðingar, Ingibjörg Símonardóttir sérkennari og talmeinafræðingur og 

dr. Sigurgrímur Skúlason, próffræðingur. Uppsetning og atriðasafn spurningalistans voru samin og 

valin í samræmi við niðurstöður íslenskra rannsókna á máltöku barna (sjá m.a. Másdóttir og Stokes, 

2016; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015; Þóra Másdóttir, 2008; Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur 

Þorsteinsdóttir, 2015) með hliðsjón af erlendum málþroskaprófum sem meta færni sama aldurshóps, 

þar á meðal TOLD-2P (Newcomer og Hammill, 1988), CELF-Preschool-2 (Wiig, Semel og Second, 

2004) og PLS-4 (Zimmerman, Steiner og Pond, 2002) sem fjallað var um hér að ofan og íslenskum 

kvörðum, svo sem fyrrnefndu prófunum HLJÓM-2 (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002) og MUB (Þóra 

Másdóttir o.fl., 2018), Málhljóðaprófi ÞM (Þóra Másdóttir, 2014) sem metur málhljóðamyndun og 

framburð barna á aldrinum 2;6 til átta ára og Gagnabanka Jóhönnu Einarsdóttur um málsýni (GJEUM) 
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sem heldur utan um 520 málsýni frá 354 íslenskumælandi börnum á aldrinum 2;6 til 6;6 ára (Jóhanna 

Thelma Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2018). 

 Undirliggjandi hugsmíð málþroskaprófsins MELB byggir á ofangreindri kenningu um fimm 

meginþætti tungumálsins. Það skiptist niður í 10 undirpróf sem gert er að leggja mat fjóra þessara 

þátta, það er hljóðkerfis-, orðhluta- og setningafræði og merkingarfræði. Prófþáttum er ennfremur skipt 

niður eftir því hvort þeir falla undir málskilning eða máltjáningu, ásamt því að reyna á vinnsluminni, 

hlustun og heyrnræna úrvinnslu. Nánari lýsingu á uppsetningu prófsins, sem og á þeim prófþáttum 

sem lúta að máltjáningu er til umfjöllunar í kaflanum 4 Efni og aðferðir undir 4.2 Mælitæki, en 

samsvarandi útlistun á málskilningshluta má finna í meistaraprófsritgerð Hafdísar Erlu Valdimarsdóttur 

(sjá Hafdís Erla Valdimarsdóttir, 2018). 

2.4.3.1 Fyrri forprófanir á MELB 
Forvinna MELB nú í ferli og hafa tvær forprófanir nú þegar farið fram. Fyrri forprófun 

málþroskaprófsins var unnin af þremur meistaranemum í talmeinafræði á vormánuðum 2014, þar sem 

hver um sig lagði fyrir og túlkaði niðurstöður þriggja til fjögurra prófþátta (sjá Margrét Samúelsdóttir, 

2014; Auður Hallsdóttir, 2014; Sólveig Arnardóttir, 2014). Í þeirri lotu var prófið lagt fyrir 100 börn á 

aldrinum 4;0 til 5;11 ára, 54 drengi og 46 stúlkur, úr níu leikskólum víðsvegar um Reykjavík. Þar að 

auki voru spurningalistar um heilsufar, málþroska og fjölskyldu þátttakenda lagðir fyrir foreldra og/eða 

forráðamenn þeirra og reiknuð fylgni á milli svara við spurningalista og heildarskors barna, en þessum 

fylgnireikningum var jafnframt skipt niður á milli meistaranemanna þriggja til umfjöllunar. 

Málþroskaprófið gekk á þessum tíma undir vinnuheitinu Málfærni eldri barna (MEB) í stað Málfærni 

eldri leikskólabarna (MELB) líkt og það gerir nú. 

 Margrét Samúelsdóttir (2014) tók fyrir þann hluta MEB sem snýr að merkingarfræði. Þar undir 

falla þrír prófhlutar, sem þá báru heitið Málskilningur - almenn orð (nú Skilningur: Orð), Málskilningur - 

hugtök (nú Skilningur: Hugtök) og Máltjáning (nú Tjáning: Orð). Meðaltalsmunur prófatriða sýndi aukna 

getu barna á öllum þremur prófþáttum eftir aldri, og innri áreiðanleiki prófþátta mældist á bilinu 0,72 til 

0,82 sem er að jafnaði talið viðunandi. Hins vegar mældust 50 af 92 prófatriðum með fylgni við 

viðeigandi prófþátt undir 0,3, sem þurfti því ýmist að endurskoða eða taka út. Fylgni á milli 

frammistöðu í undirprófunum þremur var á bilinu 0,64 til 0,75, og mældist marktæk miðað við p-gildi  

< 0,01. Að auki kom fram marktæk fylgni menntunarstigs móður við heildarframmistöðu barna á 

aldrinum 4;0 til 4;3 á prófþáttunum þremur miðað við p-gildi < 0,05, en ekki á meðal eldri barna. 

 Auður Hallsdóttir (2014) túlkaði niðurstöður prófþáttanna Botnun setninga - A hluti og - B hluti 

(nú Tjáning: Botnun setninga 1 og 2) og Túlkun setninga (nú Skilningur: Setningar) sem metur 

orðhluta- og setningafræði. Munur á meðalgetu var minni á milli fjögurra til fimm ára barna, en 

prófþættirnir greindu betur bætta frammistöðu á milli fimm og sex ára barna. Prófþátturinn Botnun 

setninga - A hluti mældist mjög góðan innri áreiðanleika, eða 0,90, en hinir þættirnir mældust með 

áreiðanleikastuðul 0,74 og 0,77 sem telst ásættanlegt. Af 98 atriðum mældist fylgni 52 þeirra við 

viðeigandi prófþátt 0,3 og yfir. Fylgni á milli undirprófanna þriggja var á bilinu 0,68 til 0,85, og mældist 

marktæk miðað við p-gildi < 0,01. Loks mældist marktækur meðaltalsmunur á frammistöðu barna á 

aldrinum 4;0 til 4;3 annars vegar og 5;8 til 5;11 hins vegar eftir lestrarvenjum fjölskyldunnar, miðað við 
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p-gildi < 0,05, þar sem börn sem lesið var fyrir daglega stóðu sig betur á prófþáttunum þremur en börn 

sem aðeins var lesið fyrir tvisvar í viku eða sjaldnar. 

 Sólveig Arnardóttir (2014) tók fyrir fjóra eftirstandandi þætti prófsins. Þar er í fyrsta lagi 

prófþátturinn Endurtekning setninga (nú Tjáning: Endurtekning setninga), í öðru lagi prófþættirnir 

Framburður fjölatkvæða orða (nú Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða) og Hljóðkerfisvitund (nú 

Skilningur: Hljóðkerfisvitund/samstöfur), og loks Endurtekning orðleysa (nú Tjáning: Endurtekning 

orðleysa). Stígandi kom fram á meðalgetu eftir aldri á öllum prófþáttum. Þá mældist innri áreiðanleiki 

þriggja undirprófa mjög góður, á bilinu 0,90 til 0,93, en síðasta undirprófið, Endurtekning setninga, 

mældist með áreiðanleikastuðul 0,81 sem telst einnig gott. Að auki sýndu niðurstöður að 100 atriði af 

126 mældust með fylgni við viðeigandi prófþátt 0,3 eða yfir. Fylgni frammistöðu á milli prófþátta var á 

bilinu 0,36 til 0,66, og mældist marktæk miðað við p-gildi < 0,01. Loks fundust engin marktæk tengsl á 

milli fjölskyldusögu um lestrarerfiðleika og stigafjölda á prófþáttunum fjórum. 

 Tekið saman gáfu niðurstöður fyrri forprófunar forsendur fyrir því að stytta lengd prófsins. Í 

heildina talið voru þannig 125 atriði sem ekki þóttu nógu aldursgreinandi og því tekin út eða þeim 

breytt. Þá var 32 atriðum bætt við og smærri lagfæringar gerðar á nokkrum atriðum þar sem þurfa 

þótti. Heildarfjölda prófatriða var því fækkað um alls 95 atriði, þ.e. úr 316 atriðum í 221, auk þess sem 

eftirstandandi atriðum prófsins þyngdarraðað á ný í samræmi við niðurstöður forprófunar. Til viðbótar 

við breytingar á atriðasafni prófsins var því gefið það vinnuheiti sem það þekkist nú undir, Málfærni 

eldri leikskólabarna, og heiti stakra prófþátta breytt, auk þess sem upphaflegum myndum prófsins 

skipt út og Linda Ólafsdóttir myndskreytir ráðin til þess að teikna nýjar myndir og samræma þar með 

heildarásýnd þess. 

 Seinni forprófun MELB var framkvæmd fyrri hluta sumars 2016. Hildur Rut Sigurbjartsdóttir 

(2018) meistaranemi lagði þar endurbætta útgáfu prófsins fyrir 61 barn, þar af 30 drengi og 31 stúlku, 

úr átta leikskólum í Reykjavík. Niðurstöður sýndu að meðalgeta jókst eftir aldri á öllum prófþáttum. 

Innri áreiðanleiki sex atriða reyndist viðunandi, eða yfir 0,7. Að auki mældist áreiðanleikastuðull 

prófþáttarins Hljóðkerfisvitund (nú Skilningur: Hljóðkerfisvitund/samstöfur) yfir 0,9. Innri áreiðanleiki 

þriggja eftirstandandi undirprófa var talinn óviðunandi, þ.e. prófþáttanna Orðskilningur (nú Skilningur: 

Orð), Túlkun setninga (nú Tjáning: Setningar) og Endurtekning orðleysa (nú Tjáning: Endurtekning 

orðleysa), sem mældust á bilinu 0,56 til 0,60. Við atriðagreiningu kom í ljós að af alls 221 prófatriði í 

málþroskaprófinu, mældist fylgni 132 þeirra við viðeigandi prófþátt 0,3 eða yfir. Mikill breytileiki var þó 

á fjölda atriða sem mældust yfir þessum viðmiðum. Undirprófið Túlkun setninga kom þar verst út með 

einungis eitt atriði af 26 með fylgni við prófþátt frá 0,3 til 1,0, á meðan öll atriði prófþáttarins 

Hljóðkerfisfræði mældust á þessu bili. Fylgnistuðlar á frammistöðu á milli prófþátta voru á bilinu 0,13 til 

0,80. Sterkust mældist fylgni á milli prófþáttanna Botnun setninga II (nú Tjáning: Botnun setninga 2) og 

Endurtekning setninga (nú Tjáning: Endurtekning setninga), og reyndist sú fylgni marktæk miðað við 

p-gildi < 0,01. Hins vegar mældust þrír fylgnistuðlar ómarktækir, á milli prófþáttanna Endurtekning 

orðleysa og Orðskilningur (nú Skilningur: Orð), Endurtekning orðleysa og Hugtakaskilningur (nú 

Skilningur: Hugtök), og Flókin samsetning málhljóða (nú Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða) og 

Hljóðkerfisfræði. 
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 Í kjölfar annarrar forprófunar var 20 atriðum bætt við atriðasafn prófsins. Atriðum þess fjölgaði 

þannig úr 221 yfir í 241 atriði, auk þess sem breytingar voru gerðar á nokkrum atriðum. Þá var atriðum 

innan prófþátta umraðað í samræmi við niðurstöður, og uppröðun prófþátta endurskipulögð. 

Eftirfarandi breytingar voru gerðar fyrir þriðju forprófun á þeim sex prófþáttum sem lúta að máltjáningu, 

en sambærilega umfjöllun um sundurliðun og skýringar á þeim breytingum sem gerðar voru á þeim 

fjórum prófþáttum sem teljast til málskilningshluta prófsins má finna í meistaraprófsritgerð Hafdísar 

Erlu Valdimarsdóttur (sjá Hafdís Erla Valdimarsdóttir, 2018): 

 

Nefning: Atriðum var fjölgað úr 20 prófatriðum í 24 atriði, þar sem atriðunum spaðar, geislabaugur, 

hrífa og prjónar var bætt við. Þá var eitt atriði til viðbótar stjörnumerkt til þess að gefa til kynna að 

prófandi eigi að benda á viðeigandi hluta á þeirri mynd sem fylgir prófatriðinu til skýringar fyrir barnið. 

Heiti prófþáttarins var breytt í Tjáning: Orð. 

Botnun setninga I: Einungis smærri breytingar voru gerðar á orðalagi og/eða setningum fimm 

prófatriða, án þess að markorði væri breytt. Að auki var minniháttar breyting gerð á mynd sem fylgir 

einu prófatriði. Þá var bætt við leiðbeiningar prófþáttarins, þar sem sjö atriði voru stjörnumerkt til þess 

að gefa til kynna að prófandi eigi að benda á viðeigandi hluta á þeirri mynd sem fylgir prófatriðinu til 

skýringar fyrir barnið, og stök orð í fjórum prófatriðum voru feitletruð sem bendir prófanda á að leggja 

áherslu á það tiltekna orð. Heiti prófþáttarins var breytt í Tjáning: Botnun setninga 1. 

Botnun setninga II: Einungis smærri breytingar voru gerðar á orðalagi og/eða mögulegum réttum 

svörum bætt við í sex prófatriðum. Að auki var orð í einu prófatriði feitletrað til áherslu þess við 

fyrirlögn. Heiti prófþáttarins var breytt í Tjáning: Botnun setninga 2. 

Endurtekning setninga: Atriðum var fjölgað úr 23 atriðum í 25 atriði. Tveimur setningum var bætt við. 

Annars vegar: „Vísindamaðurinn gerði margar sniðugar tilraunir.“ Hins vegar: „Mamma skammaði mig 

af því að ég reif nýju úlpuna mína.“ Að auki var einu atriði breytt, þar sem forsetningarlið var bætt við í 

lok setningarinnar. Heiti prófþáttarins var breytt í Tjáning: Endurtekning setninga. 

Endurtekning orðleysa: Heiti prófþáttarins var breytt í Tjáning: Endurtekning orðleysa. Annars voru 

engar breytingar gerðar. 

Flókin samsetning málhljóða: Atriðum var fjölgað úr 22 atriðum í 23 atriði, þar sem orðinu blaðra var 

bætt við. Þá var eitt atriði til viðbótar stjörnumerkt, til þess að benda prófanda á að gefa frekari 

leiðbeiningar í því skyni að leiða barnið að réttu svari. Heiti prófþáttarins var breytt í Tjáning: 

Framburður fjölatkvæða orða. 
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3 Markmið 
Tilgangur þessarar rannsóknar er að forprófa í þriðja sinn máltjáningarhluta nýja íslenska 

málþroskaprófsins Málfærni eldri leikskólabarna (MELB). Rannsóknin er mikilvægur liður í hönnun 

prófsins, en markmið hennar er að leita svara við þeirri spurningu hvort prófatriði í atriðasafni þeirra 

sex undirprófa sem snúa að máltjáningarhluta MELB henti til þess að greina færni í máltjáningu meðal 

íslenskumælandi barna á aldrinum fjögurra til sex ára. Niðurstöður munu meðal annars gefa 

vísbendingu um gæði hvers atriðis, og þar með hverjum þeirra væri æskilegt að halda inni, fella út eða 

breyta með tilliti til orðalags þeirra, réttra svarmöguleika, leiðbeininga, fyrirmæla og/eða myndefnis. Þá 

munu þær segja til um hvernig skuli endurraða eftirstandandi atriðum eftir erfiðleikastigi og hvort bæta 

þurfi jafnvel við nýjum atriðum með það fyrir augum að gera prófinu kleift að meta af nákvæmni öll 

börn innan þess aldursbils sem því er ætlað að meta, óháð málfærni þeirra. Að auki munu þær gefa 

veigamiklar upplýsingar um uppbyggingu og innri áreiðanleika stakra undirprófa og prófhlutans í heild, 

og tengsl milli prófþátta. Niðurstöður rannsóknarinnar veita þannig grundvöll fyrir bættu atriðasafni, og 

þar með einnig bættum próffræðilegum eiginleikum prófhlutans í heild. Í framhaldi standa vonir til þess 

að hægt verði að taka næstu skref í þróun prófsins, en með tilkomu þessarar rannsóknar er ljóst að 

höfundar prófsins færast nær því lokatakmarki að gefa út traust málþroskapróf sem metur málfærni 

barna í efri deildum leikskóla á skilvirkan, áreiðanlegan hátt. 
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4 Efni og aðferðir 

4.1 Þátttakendur 
Þátttakendur voru alls 136 börn á aldrinum 4;0 til 5;11 ára. Gagnasöfnun fór fram í 19 leikskólum 

víðsvegar um höfuðborgarsvæðið, nánar tiltekið úr Árbæ, Breiðholti, Grafarvogi, Laugardal og 

Vesturbæ Reykjavíkur, sem og úr Kópavogi og Garðabæ. Við val á leikskólum var í upphafi notast við 

lagskipt slembiúrtak, þar sem 16 leikskólar voru valdir úr fjórum hverfum Reykjavíkur og nærliggjandi 

sveitarfélögum. Hverfi og/eða sveitarfélög voru ennfremur valin með tilliti til þess að þau dreifðust sem 

best yfir höfuðborgarsvæðið. Af þessum leikskólum samþykktu 13 þeirra þátttöku í rannsókninni. 

Vegna þess hversu vel skilgreind og afmörkuð skilyrði voru fyrir þátttöku í rannsókninni fékkst ekki 

fullnægjandi fjöldi barna með þessum hætti. Því voru sex leikskólar til viðbótar fengnir til þátttöku, sem 

valdir voru eftir hentugleika. 

 Til þess að hægt væri að fá sem skýrasta mynd af mun á getu barna eftir aldri voru einungis 

fengin börn til þátttöku sem féllu innan þriggja, þröngra aldursbila, þ.e. frá 4;0 til 4;3 ára, 4;11 til 5;1 árs 

og 5;8 til 5;11 ára, miðað við þann dag sem prófið var lagt fyrir. Að auki var gerð krafa til þess að 

börnin væru eintyngd með íslensku að móðurmáli, að þau sýndu ekki frávik í málþroska, eða væru 

með greinda heyrnarskerðingu eða þroskahömlun. Öll börn sem uppfylltu þessi skilyrði tóku þátt í 

rannsókninni þar sem skriflegt samþykkti foreldra og/eða forráðamanna gafst. Í töflu 2 má sjá fjölda og 

dreifingu stúlkna og drengja á hverju aldursbili fyrir sig. 

 

Tafla 2. Fjöldi þátttakenda eftir kyni og aldri 

Aldur Stúlkur  Drengir  Alls 
 fjöldi % fjöldi %  
4;0-4;3 22 56,4 17 43,6 39 
4;10-5;1 24 54,5 20 45,5 44 
5;8-5;11 25 47,2 28 52,8 53 
Samtals 71  65  136 
 

 Líkt og tafla 2 sýnir skiptust þátttakendur nokkuð jafnt niður á milli aldursbila. Fleiri börn í 

rannsókninni voru þó á aldrinum frá 5;8 til 5;11 ára heldur en á öðrum aldursbilum, alls 39% úrtaksins. 

Fæst börn voru á aldrinum 4;0 til 4;3 ára, eða 28,7%. Þá var kynjahlutfall jafnframt nokkuð jafnt, og fór 

hlutfallslegur munur hvergi yfir 60/40. Yfir heildina var hærra hlutfall stúlkna en drengja í rannsókninni, 

eða 52,2% á móti 47,8%. Þá voru stúlkur ívið fleiri en drengir á yngsta og miðaldursbili, en drengir 

samtals fleiri á elsta aldursbili. 

4.2 Mælitæki 
Notast var við forprófunarútgáfu málþroskaprófsins Málfærni eldri barna (MELB) til þess að leggja mat 

á málþroska barna á aldrinum 4;0 til 5;11. Prófið samanstendur af 10 prófþáttum, þar af sex sem meta 

máltjáningu og fjórum sem meta málskilning. Prófþættir raðast sem hér segir: 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,  
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9) Skilningur: Hljóðkerfisvitund/samstöfur, 10) Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða. Fyrir þessa 

forprófun telja prófþættirnir saman alls 241 prófatriði, þar af eru 142 atriði sem meta máltjáningu, en 99 

atriði sem meta málskilning. Frammistaða á prófinu er reiknuð út frá heildarfjölda réttra svara, en öll 

atriði á prófinu eru skoruð rétt eða rangt og hvert rétt svar gefur eitt stig. Eins og áður segir lúta sex 

ofantalinna prófþátta að máltjáningu, en samskonar skýringar á fjórum prófþáttum málskilningshluta 

má finna í meistaraprófsritgerð Hafdísar Erlu Valdimarsdóttur (sjá Hafdís Erla Valdimarsdóttir, 2018): 

 

Tjáning: Orð: Prófþátturinn samanstendur af 24 atriðum og er gert að reyna á þekkingu í 

merkingarfræði. Hann byggir á því að barninu eru sýndar myndir, ein mynd fyrir hvert atriði, og því gert 

að nefna það sem myndin sýnir hverju sinni. Leitast er eftir einu markorði. 

Tjáning: Botnun setninga 1: Prófþátturinn inniheldur 25 atriði og er gert að meta færni í orðhlutafræði. 

Barninu eru sýndar myndir, eina mynd fyrir hvert atriði. Prófandi les upp stuttan texta, eina til tvær 

stuttar málsgreinar, en sleppir síðasta orðinu í síðustu málsgrein. Leitast er eftir því að barnið botni þá 

málsgrein með einu orði. Dæmi um prófatriði: (6) „Við eigum þessi púsl. Þetta eru púslin… (okkar).“ 

Þeirri mynd sem fylgir tilteknu atriði er ætlað að vera lýsandi fyrir verknað setningarinnar og/eða því 

markorði sem leitast er eftir. 

Tjáning: Botnun setninga 2: Prófþátturinn inniheldur 25 atriði og er ætlað að meta færni í 

orðhlutafræði. Líkt og Tjáning: Botnun setninga 1 byggir þessi prófþáttur á því að sleppa síðasta orði í 

málsgrein og barnið fengið til þess að gefa það orð sem vantar. Hér eru þó engar myndir til stuðnings, 

og leggur þessi prófþáttur því aukna áherslu á hlustun, heyrnræna úrvinnslu og ályktunarhæfni. 

Tjáning: Endurtekning setninga: Prófþátturinn samanstendur af 25 atriðum og er gert að reyna meðal 

annars á færni í orðhluta- og setningafræði, hljóðkerfisfræði, merkingarfræði og skammtímaminni. 

Lesin er ein málsgrein fyrir barnið og það beðið um að endurtaka eftir prófanda. Dæmi um prófatriði: 

(13) „Ekki gleyma að afi fer alltaf snemma á fætur.“ Einungis er gefið stig fyrir atriði ef barn hefur rétt 

eftir prófanda hvert orð málsgreinarinnar, í sömu röð og hann les. 

Tjáning: Endurtekning orðleysa: Prófþátturinn samanstendur af 20 atriðum og reynir fyrst og fremst á 

vinnsluminni og heyrnræna úrvinnslu. Prófandi les upp eitt orð sem ekki finnst í íslensku máli og 

barnið beðið um að herma eftir með nákvæmum hætti. Prófhlutinn skiptist í tvennt, þar sem fyrri 10 

orðleysur undirprófsins byggja á raunverulegum orðum í íslensku, svo sem (5) hyssungur, en seinni 

10 orðleysur hans líkjast ekki íslenskum orðum, svo sem (15) pakatæl. 

Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða: Prófþátturinn inniheldur 23 atriði og er ætlað að reyna á 

framburð og hljóðkerfislega úrvinnslu. Líkt og Tjáning: Orð byggir hann á því að barninu eru sýndar 

myndir, ein mynd fyrir hvert atriði, og því gert að nefna það sem myndin sýnir hverju sinni. Hér er þó 

aðalmarkmiðið ekki að kanna orðþekkingu, og er barnið því leitt áfram hafi það ekki svar á reiðum 

höndum. Gefið er stig ef framburður barnsins á orðinu er réttur, en þó tekið tillit aldurssamsvarandi 

villna í framburði. Því var hér gefið rétt fyrir framburð orðs þrátt fyrir að barnið hafi ekki náð tökum á /s/ 

og/eða /r/, sem eru þau málhljóð íslenskunnar sem börn tileinka sér einna síðast, að því gefnu að það 

notist við viðeigandi skiptihljóð, sem miðast er við að séu eftir hljóðkerfislegu samhengi hljóðin [s̪] eða 

[θ] í stað /s/ og hljóðin [ð] eða [θ] í stað /r/. 
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4.3 Framkvæmd 
Áður en eiginleg rannsóknarvinna hófst voru fengin tilskilin leyfi frá Skóla- og frístundasviði 

Reykjavíkurborgar (sjá fylgiskjal 1), Leikskólanefnd Kópavogsbæjar, Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands 

(sjá fylgiskjal 2) og rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (sjá fylgiskjal 3). Að því loknu voru valdir 

með slembiúrtaki 16 leikskólar úr fjórum ólíkum hverfum á höfuðborgarsvæðinu. Haft var samband við 

leikskólastjóra þeirra leikskóla sem urðu fyrir valinu í gegnum tölvupóst og síma, rannsóknin kynnt og 

óskað eftir þátttöku. Alls samþykktu 13 þeirra leikskóla sem dregnir voru út þátttöku í rannsókninni, og 

var þeim sent með tölvupósti ítarlegra upplýsingabréf varðandi MELB málþroskaprófið og rannsóknina 

sjálfa (sjá fylgiskjal 4). Í framhaldinu var fundinn tími ýmist í samráði við leikskólastjóra og/eða 

sérkennslustjóra til þess að útskýra fyrirkomulag rannsóknarinnar nánar og svara mögulegum 

spurningum. Þá voru þeim afhent upplýsingabréf (fylgiskjal 5), samþykkisyfirlýsing til undirritunar 

(fylgiskjal 6) og spurningalisti varðandi heilsufar, málþroska og fjölskyldu þátttakenda (fylgiskjal 7), og 

biðlað til þerra að dreifa gögnunum til starfsfólks á deildum leikskólans með það að leiðarljósi að bera 

þau áfram til allra þeirra foreldra og/eða forráðamanna sem áttu barn á leikskólanum á aldursbilunum 

4;0 til 4;3 ára, 4;11 til 5;1 árs eða 5;8 til 5;11 ára og uppfylltu jafnframt önnur skilyrði um þátttöku. 

 Áður en prófun hófst var farið yfir þær samþykkisyfirlýsingar og spurningalista sem höfðu 

borist til baka frá foreldrum, en aðeins var leitað til þeirra barna þar sem upplýst samþykki foreldra 

fékkst. Tryggt var að undirskriftir foreldra væru til staðar og að börnin uppfylltu öll skilyrði til þátttöku 

samkvæmt spurningalista. Þá voru samþykkisyfirlýsingar barna aðskildar frá spurningalistum þeirra til 

þess að tryggja nafnleysi þátttakenda. Að því loknu var MELB málþroskaprófið lagt í heild sinni fyrir 

hvert og eitt barn á skólatíma á hljóðlátum stað innan leikskólans, og voru prófúrlausnir paraðar við 

spurningalista með númeri. Hver fyrirlögn tók að meðaltali 42 mínútur. Gefin voru stig jafnóðum og 

börnin svöruðu, og röng svör og aðrar athugasemdir skrifaðar niður. Úrlausn síðasta prófþáttar, 

Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða, var tekin upp á síma viðkomandi prófanda til þess að auka 

nákvæmni stigagjafar og auðvelda áreiðanleikamat. 

 Þegar fyrir lá að fjöldi þátttakenda frá þeim 13 leikskólum sem þegar höfðu samþykkt þátttöku 

væri ekki fullnægjandi var hafist handa við að hafa leita til annarra leikskóla innan 

höfuðborgarsvæðisins. Þessir leikskólar voru valdir af hentugleika og var haft samband við 

leikskólastjóra þeirra í gegnum síma. Allir leikskólar samþykktu þátttöku, eða sex talsins, og voru 

ofangreindir verkferlar endurteknir í þeim leikskólum sem bæst höfðu þar með við úrtakið. Alls tóku 

fyrirlagnir þrjár og hálfa viku og fóru þær fram frá 5. til 28. mars 2018. Á því tímabili lögðu tveir 

meistaranemar í talmeinafræði prófið fyrir 120 leikskólabörn, 60 börn hvor. Að auki lagði 

talmeinafræðingur, sem jafnframt er einn höfunda MELB, prófið fyrir 16 leikskólabörn til viðbótar. 

Samtals var málþroskaprófið því lagt fyrir 136 börn. 

4.4 Áreiðanleikamat á hljóðritun 
Prófendur rituðu nákvæman framburð barna í 10. prófhluta, Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða, 

með Alþjóðlega hljóðritunarstafrófinu (e. International Phonetic Alphabet), en það byggir á hljóðletri 

þar sem hverju málhljóði er gefið sérstakt tákn þannig að ritmál samsvari fullkomlega framburði 

málhljóða ólíkra tungumála heimsins. Eftir að próftöku lauk var farið var yfir upptökur af framburði allra 
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barna til þess að auka nákvæmni í stigagjöf. Þá var framkvæmt áreiðanleikamat á hljóðritun prófenda 

á þessum prófþætti, þar sem samræmi milli matsmanna var reiknað. Í því skyni voru alls 12 

hljóðupptökur (þ.e. 10% fyrirlagna) valdar af handahófi, þar af sex hljóðupptökur frá hvorum 

meistaranema fyrir sig. Þá hlustaði annar meistaranemanna á upptökur hins meistaranemans og 

hljóðritaði eftir þeim, en utanaðkomandi matsaðili, kandídat í talmeinafræði, var fenginn til þess að 

hlusta á upptökur hins nemans. Að því loknu voru prófúrlausnir matsmanna bornar saman og 

samræmi mælt með því að reikna hlutfall hljóða sem voru eins hljóðrituð þeirra á milli. Með þessari 

aðferð mældist samræmi milli matsmanna 88%. Eftir að matsaðilar höfðu borið saman bækur sínar og 

útkljáð minniháttar atriði líkt og hljóðritun [ð] eða [θ] í bakstöðu orða, sem almennt telst til mismunandi 

eða einstaklingsbundinnar hljóðritunarvenju og hefur engin áhrif á skor, mældist samræmi milli 

matsmanna 91% sem talið var fullnægjandi. 

4.5 Tölfræðileg úrvinnsla 
Gagnasafn var í upphafi fært inn í töflureiknirinn Microsoft Excel. Svörun atriða var þar kóðuð sem 

tvíkostabreyta, þar sem hvert rétt svar tók gildið 1 en rangt svar tók gildið 0. Að því loknu voru gögn 

færð yfir í gagnavinnsluforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) þar sem tölfræðileg 

úrvinnsla var unnin. Í því fólst í fyrsta lagi að reikna meðaltöl og dreifingu stiga eftir aldri fyrir hvern 

prófþátt og máltjáningarhluta í heild. Þá var framkvæmd einhliða dreifigreining til þess að meta þann 

meðaltalsmun eftir aldri, og t-próf til þess að meta meðaltalsmun eftir kyni. Tukey HSD 

eftirásamanburður var jafnframt framkvæmdur til þess að greina nánar mögulegar marktektir á milli 

hópa. Í öðru lagi var reiknað rétt svarhlutfall á hverju atriði eftir aldursbilum og í heildarúrtaki, sem og á 

milli kynja á prófþáttunum Tjáning: Endurtekning setninga og Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða. Í 

þriðja lagi var innri áreiðanleiki fundinn með KR-20 formúlu fyrir hvern prófþátt og máltjáningarhluta í 

heild. Í fjórða lagi var reiknuð fylgni prófatriða við heildarstigafjölda á þeim prófþætti sem tiltekið atriði 

tilheyrði og innri áreiðanleiki prófþátta ef hvert atriði væri fellt út úr prófinu. Í síðasta lagi var Pearson 

fylgni reiknuð á milli allra prófþátta máltjáningarhluta og marktekt metin fyrir hvern fylgnistuðul. Að 

úrvinnslu lokinni voru töflur með niðurstöðum unnar í Microsoft Excel og loks útfærðar nánar í 

ritvinnsluforritinu Microsoft Word. 
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5 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Í því skyni verður í fyrsta lagi greint 

frá meðaltölum réttra svara og staðalfrávikum þeirra sex prófþátta í MELB sem lúta að máltjáningu, 

auk máltjáningarhluta í heild. Í öðru lagi verður meðaltölum og þyngd prófatriða þessa undirprófa gerð 

skil. Í þriðja lagi verður reiknaður innri áreiðanleiki máltjáningarhluta og hvers prófþáttar hans, sem og 

innri áreiðanleika hvers undirprófs ef stök atriði væru tekin út. Í fjórða lagi verður fjallað um fylgni milli 

þess að geta hvert prófatriði rétt og heildarstigafjölda á þeim prófþætti sem atriðið tilheyrir. Að lokum 

verður greint frá fylgni á milli prófþátta. 

5.1 Meðaltöl og staðalfrávik prófþátta 
Tafla 3 sýnir heildarmeðaltal og staðalfrávik réttra svara fyrir prófhluta máltjáningar. Að auki sýnir hún 

meðaltöl og staðalfrávik réttra svara skipt niður eftir prófþáttum og aldursbilum, ásamt yfirliti yfir fjölda 

atriða í hverjum prófþætti fyrir sig. 

 

Tafla 3. Meðaltal og staðalfrávik réttra svara fyrir hvern prófþátt eftir aldursbili 

Prófþættir 
4;0-4;3 

Meðaltal 
(staðalfrávik) 

4;10-5;1 
Meðaltal 

(staðalfrávik) 

5;8-5;11 
Meðaltal 

(staðalfrávik) 

Heildarmeðaltal 
(staðalfrávik) 

Fjöldi 
atriða 

Tjáning: Orð 10,26 
(3,70) 

14,30 
(3,09) 

17,47 
(2,52) 

14,38 
(4,24) 24 

Tjáning:  
Botnun  
setninga 1 

8,62 
(3,89) 

12,41 
(3,73) 

15,81 
(4,08) 

12,65 
(4,87) 25 

Tjáning:  
Botnun  
setninga 2 

8,77 
(3,61) 

11,61 
(3,81) 

15,68 
(3,07) 

12,38 
(4,49) 25 

Tjáning: 
Endurtekning 
setninga 

9,28 
(4,89) 

14,07 
(5,50) 

16,91 
(3,90) 

13,80 
(3,99) 25 

Tjáning: 
Endurtekning 
orðleysa 

14,23 
(3,26) 

15,84 
(3,23) 

16,83 
(2,37) 

15,76 
(3,10) 20 

Tjáning: 
Framburður 
fjölatkvæða orða 

11,46 
(6,55) 

15,05 
(5,73) 

18,19 
(4,32) 

15,24 
(6,10) 23 

Samtals 62,62 
(19,77) 

83,27 
(19,12) 

100,89 
(15,12) 

84,21 
(23,64) 142 

 

 Líkt og sjá má í töflu 3 fór hlutfall réttra svara hækkandi milli aldursbila. Börn á miðaldursbili 

svöruðu þannig að meðaltali fleiri atriðum rétt en börn á yngsta aldursbili, og börn á elsta aldursbili 

svöruðu að meðaltali fleiri atriðum rétt en börn á miðaldursbili. Þetta mynstur kom fram í öllum 

prófþáttum, sem og á máltjáningarhluta prófsins í heild. Heildarmeðal réttra svara meðal allra barna í 

úrtakinu mældist hæst í prófþættinum Tjáning: Endurtekning orðleysa, þrátt fyrir að innihalda fæst 

atriði. Börnin svöruðu þar að meðaltali 78,8% rétt á móti 50,6% í Tjáning: Botnun setninga 2 og 

49,52% í Tjáning: Botnun setninga 1, þar sem rétt svarhlutfall var lægst. Mest dreifing var á stigafjölda 
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barna í prófþættinum Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða þar sem staðalfrávik reyndust hærri en 

annarra þátta, bæði þegar litið var til heildarmeðaltals og stakra aldursbila. Tafla 4 sýnir mun á 

meðaltali réttra svara á milli yngsta aldurshóps og miðaldurshóps annars vegar og miðaldurshóps og 

elsta aldurshóps hins vegar. Að auki má þar sjá hlutfallsmun á milli þess stíganda sem kemur fram á 

meðaltölum hópanna, þar sem hlutfall 1,0 gefur til kynna að munur á meðaltölum hækki jafnt á milli 

bæði yngsta hóps og miðhóps og miðhóps og elsta hóps. 

 

Tafla 4. Munur á meðaltölum réttra svara fyrir hvern prófþátt milli aldursbila 

Prófþættir 4;0-4;3 og  
4;10-5;1 

4;10-5;1 og 
5;8-5;11 

Hlutfall 

Tjáning: Orð 4,0 3,2 1,3 
Tjáning: Botnun setninga 1 3,8 3,4 1,1 
Tjáning: Botnun setninga 2 2,8 4,1 0,7 
Tjáning: Endurtekning setninga 4,8 2,8 1,7 
Tjáning: Endurtekning orðleysa 1,6 1,0 1,6 
Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða 3,6 3,1 1,1 

 

  Eins og sést í töflu 4 var í flestum tilfellum meiri meðaltalsmunur á milli yngri aldursbils og 

miðaldursbils en á milli miðaldursbils og elsta aldursbils. Einungis á prófþættinum Tjáning: Botnun 

setninga 2 mældist hlutfallslega meiri munur á milli eldri aldurshópanna, þar sem fjöldi réttra svara 

hækkaði að meðaltali um 4,1 á milli elsta hóps og miðhóps en einungis um 2,8 á milli yngsta hóps og 

miðhóps. Hlutfall aukningar réttra svara á milli hópa var nokkuð jafnt á tveimur undirprófum, annars 

vegar Tjáning: Botnun setninga 1 og hins vegar Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða. Báðir 

prófþættir höfðu hlutfallsmun 1,1, og var því meðaltalsmunur örlítið meiri á milli yngri aldurshópanna. 

Mestur hlutfallsmunur kom hins vegar fram í prófþættinum Tjáning: Endurtekning setninga, eða 1,7, og 

var hækkun meðaltals þar 4,8 á milli yngsta hóps og miðhóps á móti 2,8 á milli miðhóps og elsta hóps. 

Loks kom minnst stígandi fram á prófþættinum Tjáning: Endurtekning orðleysa, þar sem fjöldi réttra 

svara hækkar aðeins um 1,6 á milli yngsta hóps og miðhóps og 1,0 á milli miðhóps og elsta hóps. 

Tafla 5 sýnir niðurstöður einhliða dreifigreiningar (e. one way ANOVA), þar sem samanburður var 

gerður á meðaltölum réttra svara á milli aldursbila á hverjum prófþætti fyrir sig. 
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Tafla 5. Niðurstöður einhliða dreifigreiningar á meðaltalsmun milli aldursbila á prófþáttunum sex 

 Prófþættir Summa 
þversumma 

Frígráður Meðaltal 
þversumma 

F-gildi p-gildi 

Tjáning: Orð 
Milli hópa 1170,07 2 585,04 61,86 ,000* 
Innan hóps 1257,80 133 9,46   
Heild 2427,88 135    

Tjáning: Botnun 
setninga 1 

Milli hópa 1167,08 2 583,54 38,12 ,000* 
Innan hóps 2035,98 133 15,31   
Heild 3203,06 135    

Tjáning: Botnun 
setninga 2 

Milli hópa 1111,22 2 555,61 45,93 ,000* 
Innan hóps 1608,90 133 12,10   
Heild 2720,12 135    

Tjáning: 
Endurtekning 
setninga 

Milli hópa 1310,42 2 655,21 29,03 ,000* 
Innan hóps 3001,22 133 22,57   
Heild 4311,64 135    

Tjáning: 
Endurtekning 
orðleysa 

Milli hópa 152,19 2 76,10 8,85 ,000* 
Innan hóps 1144,28 133 8,60   
Heild 1296,47 135    

Tjáning: 
Framburður 
fjölatkvæða orða 

Milli hópa 1019,28 2 509,64 16,90 ,000* 
Innan hóps 4009,72 133 30,15   
Heild 5029,00 135    

*Marktekt miðað við p < ,001 

 

 Niðurstöður einhliða dreifigreiningar sem birtar eru í töflu 5 gefa til kynna að marktækur munur 

sé á meðaltölum réttra svara milli aldursbila á öllum prófþáttum máltjáningar (Tjáning: Orð, F(2, 133) = 

61,86, p < ,001; Tjáning: Botnun setninga 1, F(2, 133) = 58,12, p < ,001; Tjáning: Botnun setninga 2, 

F(2, 133) = 45,93, p < ,001; Tjáning: Endurtekning setninga, F(2, 133) = 29,03, p < ,001; Tjáning: 

Endurtekning orðleysa, F(2, 133) = 8,85, p < ,001; Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða, F(2, 133) = 

16,90, p < ,001). Til þess að greina á milli hvaða aldurshópa þessi munur kæmi fram var 

framkvæmdur Tukey HSD eftirásamanburður (e. post-hoc test). Líkt og fram kemur í töflu 24 (sjá 

fylgiskjal 8) sýndu niðurstöður prófsins marktækan mun á milli aldurshópanna þriggja á öllum 

undirprófum, miðað við p < ,05, að frátöldu meðaltali á milli miðaldurshóps og elsta aldurshóps á 

prófþættinum Tjáning: Endurtekning orðleysa, p = ,227.  

 Líkt og áður hefur komið fram sýnir tafla 3 hækkandi meðaltöl eftir aldurbilum fyrir heildartölu 

tjáningar á málþroskaprófinu (4;0-4;3, M = 62,62; 4;10-5;1, M = 83,27; 5;8-5;11, M = 100,89). Einhliða 

dreifigreining sem framkvæmd var á þessum meðaltölum benti til þess að marktækur munur væri þar 

á milli aldurshópa (F(2, 133) = 64,73, p < ,001), og sýndi Tukey HSD eftirfylgnipróf ennfremur að 

marktækur munur lá jafnt á milli yngsta aldursbils og miðaldursbils annars vegar og miðaldursbils og 

elsta aldursbils hins vegar, þar sem p < ,001. Í töflu 6 má sjá niðurstöður t-prófs þar sem samanburður 

var gerður á meðaltölum eftir kyni á hverjum og einum prófþætti. 
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Tafla 6. Meðaltal, staðalfrávik og niðurstöður t-prófs á meðaltalsmun milli kynja á hverjum prófþætti 

Prófþættir Kyn Meðaltal 
(staðalfrávik) 

t-gildi p-gildi 

Tjáning: Orð 
Stúlkur 13,92 (4,13) 

-1,32 ,188 
Drengir 14,88 (4,34) 

Tjáning: Botnun 
setninga 1 

Stúlkur 13,04 (4,63) 
,99 ,325 

Drengir 12,22 (5,12) 
Tjáning: Botnun 
setninga 2 

Stúlkur 12,61 (4,76) 
,61 ,546 

Drengir 12,14 (4,19) 
Tjáning: Endurtekning 
setninga 

Stúlkur 14,93 (4,92) 
2,45 ,016* 

Drengir 12,57 (6,16) 
Tjáning: Endurtekning 
orðleysa 

Stúlkur 15,99 (2,89) 
,87 ,386 

Drengir 15,52 (3,32) 
Tjáning: Framburður 
fjölatkvæða orða 

Stúlkur 16,63 (5,20) 
2,82 ,006* 

Drengir 13,72 (6,67) 
*Marktekt miðað við p < ,05 

 

 Líkt og tafla 6 sýnir mældist munur á meðaltölum réttra svara eftir kyni ómarktækur á fjórum 

prófþáttum máltjáningarhluta af sex (Tjáning: Orð, t(134) = -1,32, p = ,188; Tjáning: Botnun setninga 1, 

t(134) = 0,99, p = ,325; Tjáning: Botnun setninga 2, t(134) = 0,61, p = ,546; Tjáning: Endurtekning 

orðleysa, t(134) = 0,87, p = ,386). Aftur á móti kom fram marktekt á tveimur undirprófum, Tjáning: 

Endurtekning setninga (t(122,49) = 2,46, p < ,05) og Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða (t(120,75) 

= 2,82, p < ,01). Að auki var framkvæmt t-próf til samanburðar á meðaltölum réttra svara eftir kyni á 

máltjáningarhluta málþroskaprófsins í heild, og reyndist munurinn ómarktækur (t(123,99) = -1,49, p = 

,139). 

 Til þess að greina mögulegar ástæður fyrir þeim mismun sem kom fram á meðaltölum réttra 

svara milli kynja á prófþáttunum Tjáning: Endurtekning setninga og Tjáning: Framburður fjölatkvæða 

orða var rýnt nánar í rétt svarhlutfall á hverju atriði á þessum undirprófum, skipt niður eftir kyni og aldri. 

Töflur 25-28 sýna niðurstöður fyrir undirprófið Tjáning: Endurtekning setninga (sjá fylgiskjal 9). Eins og 

sjá má þar voru á yngsta aldursbili sex atriði af 25 (atriði 5, 9, 10, 14, 15 og 16) þar sem munur á réttu 

svarhlutfalli milli kynja var 20% eða yfir, stúlkum í vil. Á miðaldursbili voru aukinheldur 10 atriði (númer 

1, 2, 6, 11, 15, 16, 17, 19, 20 og 21) þar sem svo mikill munur kom fram. Þeim hafði hins vegar 

fækkað niður í eitt atriði (númer 19) á elsta aldursbili, og þegar litið er á heildarmeðaltal var ekkert 

atriði þar sem munur á réttu svarhlutfalli var 20% eða yfir. Þegar litið er til þeirra atriða sem drengir 

svöruðu oftar rétt en stúlkur, voru einungis tvö atriði af 25 (númer 23 og 24) á yngsta aldursbili, eitt 

atriði (númer 13) á miðaldursbili og níu atriði (númer 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20, 22 og 24) á elsta 

aldursbili. Rétt svarhlutfall drengja var jafnframt hærra á þremur atriðum (númer 8, 12 og 13) í 

heildarúrtaki, þar sem munur mældist á bilinu 1-3%. 

 Töflur 29-32 sýna niðurstöður fyrir undirprófið Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða (sjá 

fylgiskjal 10). Í töflunum sést að á yngsta aldursbili voru 19 atriði af 23 (atriði 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 og 23) þar sem munur á réttu svarhlutfalli var að minnsta kosti 20% 

stúlkum í hag, en á miðaldursbili voru atriðin 18 talsins (númer 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
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16, 18, 19, 20, 22 og 23). Á elsta aldursbili var þó ekkert atriði þar sem svo mikill munur kom fram, né í 

heildarúrtaki. Hlutfall réttra svara var hærra meðal stúlkna en drengja á öllum atriðum á yngsta 

aldursbili og miðaldursbili. Á elsta aldursbili var rétt svarhlutfall drengja hins vegar hærra á 12 atriðum 

(númer 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 og 21). Loks var rétt svarhlutfall stúlkna hærra á öllum 

atriðum þegar litið er á heildarmeðaltal. Saman gefa þessar töflur þó einungis grófa yfirsýn yfir þann 

mun sem kemur fram á meðaltölum kynjanna. Til þess að fá skýrari mynd af undirprófunum Tjáning: 

Endurtekning setninga og Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða þyrfti í framhaldi að meta 

atriðabundinn kynjamun (e. differential item functioning), en slík formlegri, flóknari greining fellur utan 

ramma þessarar ritgerðar. 

5.2 Meðaltöl prófatriða 
Tafla 7 sýnir annars vegar heildarhlutfall réttra svara hvers prófatriðis á undirprófinu Tjáning: Orð, og 

hins vegar hlutfall réttra svara prófatriða eftir aldursbilum. Hér þykir ákjósanlegt að hlutfall réttra svara 

sé lægst innan yngsta aldursbils, en hærra innan miðaldursbils og hæst á elsta aldursbili. 

 

Tafla 7. Rétt svarhlutfall fyrir hvert atriði eftir aldursbilum – Tjáning: Orð 

Prófatriði 4;0-4;3 4;10-5;1 5;8-5;11 Heild 
01 ,97 ,98 1,00 ,99 
02 ,95 ,98 ,98 ,97 
03 ,95 ,98 1,00 ,98 
04 ,90 ,95 ,96 ,94 
05 ,69 ,86 ,81 ,79 
06 ,51 ,77 ,87 ,74 
07 ,72 ,98 ,91 ,88 
08 ,03 ,07 ,11 ,07 
09 ,31 ,48 ,89 ,59 
10 ,49 ,82 ,89 ,75 
11 ,36 ,66 ,83 ,64 
12 ,49 ,68 ,91 ,71 
13 ,74 ,91 ,98 ,89 
14 ,46 ,80 ,98 ,77 
15 ,15 ,57 ,81 ,54 
16 ,44 ,61 ,87 ,66 
17 ,08 ,36 ,60 ,38 
18 ,10 ,20 ,66 ,35 
19 ,56 ,77 ,96 ,79 
20 ,05 ,18 ,28 ,18 
21 ,15 ,34 ,53 ,36 
22 ,00 ,05 ,02 ,02 
23 ,08 ,14 ,28 ,18 
24 ,08 ,16 ,34 ,21 
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 Líkt og sjá má í töflu 7 eru fjögur atriði af 24 þar sem sem rétt svarhlutfall fer ekki hækkandi 

með hverju aldursbili (atriði 2, 5, 7 og 22). Af þeim voru þrjú atriði þar sem hlutfallslega fleiri börn af 

miðaldursbili svöruðu rétt heldur en börn af elsta aldursbili (númer 5, 7 og 22), og eitt atriði þar sem 

rétt svarhlutfall var jafnt á milli miðaldursbils og elsta aldursbils (númer 2). Rétt svarhlutfall var hærra 

meðal barna á miðaldursbili heldur en barna á yngsta aldursbili á öllum atriðum í prófþættinum. Einu 

atriði var ekki svarað rétt af neinu barni á yngsta aldursbili (atriði 22) og tveimur atriðum var svarað rétt 

af öllum börnum á elsta aldursbili (atriði 1 og 3). Dreifing heildarmeðaltala var á bilinu ,02-,99. Tafla 8 

sýnir hlutfall réttra svara eftir aldursbili auk heildarhlutfalls réttra svara fyrir prófþáttinn Tjáning: Botnun 

setninga 1. 

 

Tafla 8. Rétt svarhlutfall fyrir hvert atriði eftir aldursbilum – Tjáning: Botnun setninga 1 

Prófatriði 4;0-4;3 4;10-5;1 5;8-5;11 Heild 

01 ,90 ,98 ,94 ,94 
02 ,49 ,68 ,77 ,66 
03 ,54 ,77 ,87 ,74 
04 ,62 ,64 ,75 ,68 
05 ,72 ,73 ,81 ,76 
06 ,36 ,48 ,68 ,52 
07 ,10 ,09 ,40 ,21 
08 ,56 ,95 ,94 ,84 
09 ,33 ,61 ,68 ,56 
10 ,31 ,59 ,77 ,58 
11 ,49 ,61 ,79 ,65 
12 ,69 ,93 ,94 ,87 
13 ,44 ,77 ,83 ,70 
14 ,26 ,61 ,64 ,52 
15 ,21 ,50 ,57 ,44 
16 ,64 ,84 ,92 ,82 
17 ,21 ,27 ,64 ,40 
18 ,13 ,36 ,58 ,38 
19 ,05 ,09 ,43 ,21 
20 ,41 ,45 ,60 ,50 
21 ,13 ,16 ,51 ,29 
22 ,03 ,11 ,30 ,16 
23 ,03 ,14 ,30 ,17 
24 ,00 ,00 ,08 ,03 
25 ,00 ,02 ,04 ,02 

 

 Eins og sést í töflu 8 voru fjögur atriði af 25 þar sem hlutfall réttra svara fór ekki hækkandi með 

hverju aldursbili (atriði 1, 7, 8 og 24). Af þeim var eitt atriði þar sem hlutfallslega fleiri börn á yngsta 

aldursbili svöruðu rétt en börn á miðaldursbili (númer 7), en tvö atriði þar sem fleiri börn á miðaldursbili 
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svöruðu rétt en börn á elsta aldursbili (númer 1 og 8). Einu atriði var ekki svarað rétt af neinu barni á 

yngsta aldursbili (númer 25) og einu atriði var ekki svarað rétt af neinu barni hvorki á yngsta aldursbili 

né miðaldursbili (atriði 24). Engu atriði var svarað rétt af öllum börnum á yngsta, elsta eða 

miðaldursbili. Dreifing heildarmeðaltala var á bilinu ,02-,94. Tafla 9 sýnir hlutfall réttra svara eftir 

aldursbili auk heildarhlutfalls réttra svara í úrtakinu í prófþættinum Tjáning: Botnun setninga 2. 

 

Tafla 9. Rétt svarhlutfall fyrir hvert atriði eftir aldursbilum – Tjáning: Botnun setninga 2 

Prófatriði 4;0-4;3 4;10-5;1 5;8-5;11 Heild 
01 ,38 ,55 ,70 ,56 
02 ,82 ,93 ,96 ,91 
03 ,62 ,68 ,83 ,72 
04 ,05 ,20 ,49 ,27 
05 ,62 ,84 ,83 ,77 
06 ,56 ,75 ,89 ,75 
07 ,79 ,84 ,92 ,86 
08 ,49 ,48 ,58 ,52 
09 ,62 ,75 ,91 ,77 
10 ,90 ,93 ,96 ,93 
11 ,46 ,82 ,91 ,75 
12 ,56 ,48 ,70 ,59 
13 ,28 ,30 ,51 ,38 
14 ,44 ,39 ,64 ,50 
15 ,13 ,27 ,53 ,33 
16 ,08 ,27 ,58 ,34 
17 ,21 ,55 ,53 ,44 
18 ,03 ,14 ,57 ,27 
19 ,18 ,27 ,40 ,29 
20 ,03 ,02 ,11 ,06 
21 ,13 ,39 ,68 ,43 
22 ,13 ,23 ,49 ,30 
23 ,08 ,14 ,25 ,16 
24 ,18 ,36 ,58 ,40 
25 ,03 ,05 ,13 ,07 

 

 Líkt og sjá má í töflu 9 voru sex atriði af 25 þar sem hlutfall réttra svara fór ekki hækkandi eftir 

hverju aldursbili (atriði 5, 8, 12, 14, 17 og 20). Af þeim voru fjögur atriði þar sem hlutfallslega fleiri börn 

af yngsta aldursbili svöruðu rétt heldur en börn af miðaldursbili (númer 8, 12, 14 og 20), en tvö atriði 

þar sem rétt svarhlutfall var hærra meðal barna á miðaldursbili heldur en á elsta aldursbili (atriði 5 og 

17). Engu prófatriði var svarað annaðhvort rétt eða rangt af öllum börnum á yngsta, elsta eða 

miðaldursbili. Dreifing heildarmeðaltala var á bilinu ,06-,93. Tafla 10 greinir frá réttu svarhlutfalli atriða 

eftir aldursbilum og úrtaksins í heild á prófþættinum Tjáning: Endurtekning setninga. 
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Tafla 10. Rétt svarhlutfall fyrir hvert atriði eftir aldursbilum – Tjáning: Endurtekning setninga 

Prófatriði 4;0-4;3 4;10-5;1 5;8-5;11 Heild 

01 ,77 ,86 ,96 ,88 
02 ,69 ,86 ,91 ,83 
03 ,74 ,93 ,94 ,88 
04 ,69 ,82 ,89 ,81 
05 ,51 ,80 ,98 ,79 
06 ,67 ,80 ,96 ,82 
07 ,69 ,91 ,98 ,88 
08 ,03 ,07 ,26 ,13 
09 ,46 ,80 ,83 ,71 
10 ,44 ,52 ,68 ,56 
11 ,59 ,80 ,85 ,76 
12 ,44 ,68 ,83 ,67 
13 ,26 ,55 ,77 ,55 
14 ,49 ,75 ,81 ,70 
15 ,23 ,50 ,74 ,51 
16 ,31 ,59 ,79 ,59 
17 ,21 ,39 ,51 ,38 
18 ,21 ,41 ,70 ,46 
19 ,26 ,36 ,40 ,35 
20 ,21 ,30 ,30 ,27 
21 ,15 ,43 ,30 ,30 
22 ,05 ,27 ,53 ,31 
23 ,03 ,20 ,40 ,23 
24 ,05 ,18 ,30 ,19 
25 ,13 ,30 ,28 ,24 

 

 Í töflu 10 má sjá hvernig rétt svarhlutfall þriggja af 25 atriðum prófþáttarins fór ekki hækkandi 

við hvert aldursbil (atriði 20, 21 og 25). Af þeim voru tvö atriði þar sem hlutfall réttra svara var hærra 

meðal barna á miðaldusbili heldur en barna á elsta aldursbili (númer 21 og 25), en eitt þar sem 

svarhlutfall var jafnt á milli miðaldursbils og elsta aldursbils (númer 20). Engu atriði á prófþættinum var 

svarað rétt af hlutfallslega fleiri börnum á yngsta aldursbili heldur en á miðaldursbili. Þá var engu atriði 

svarað annaðhvort rétt eða rangt af öllum börnum á yngsta, elsta eða miðaldursbili. Dreifing 

heildarmeðaltala var á bilinu ,19-,88. Tafla 11 sýnir rétt svarhlutfall atriða í úrtakinu og skipt niður eftir 

aldursbilum og í heild á prófþættinum Tjáning: Endurtekning orðleysa. 
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Tafla 11. Rétt svarhlutfall fyrir hvert atriði eftir aldursbilum – Tjáning: Endurtekning orðleysa 

Prófatriði 4;0-4;3 4;10-5;1 5;8-5;11 Heild 

01 ,95 ,98 ,96 ,96 
02 ,92 ,95 ,94 ,94 
03 ,72 ,73 ,87 ,78 
04 ,79 ,98 1,00 ,93 
05 ,87 ,91 ,96 ,92 
06 ,67 ,86 ,94 ,84 
07 ,62 ,75 ,77 ,72 
08 ,51 ,52 ,68 ,58 
09 ,67 ,61 ,81 ,71 
10 ,41 ,61 ,62 ,56 
11 ,85 ,98 ,89 ,90 
12 ,77 ,91 ,92 ,88 
13 ,92 ,95 ,94 ,94 
14 ,74 ,91 ,91 ,86 
15 ,69 ,80 ,85 ,79 
16 ,69 ,68 ,81 ,74 
17 ,51 ,64 ,74 ,64 
18 ,77 ,80 ,81 ,79 
19 ,44 ,57 ,68 ,57 
20 ,72 ,70 ,72 ,71 

 

 Í töflu 11 má sjá hvernig rétt svarhlutfall átta atriða af 20 atriðum prófþáttarins fór ekki 

hækkandi við hvert aldursbil (atriði 1, 2, 9, 11, 13, 14, 16 og 20). Af þeim voru þrjú atriði þar sem rétt 

svarhlutfall var hærra meðal barna á yngsta aldursbili heldur en á miðaldursbili (númer 9, 16 og 20), 

fjögur atriði þar sem hlutfallslega fleiri börn á miðaldursbili svöruðu rétt en á elsta aldursbili (númer 1, 

2, 11 og 13) og eitt atriði þar sem hlutfall réttra svara var jafnt á milli miðaldursbils og elsta aldursbils 

(númer 14). Þar að auki voru sex atriði til viðbótar þar sem rétt svarhlutfall munaði einungis einu eða 

tveimur prósentum á milli miðaldursbils og elsta aldursbils (númer 4, 7, 10, 12, 18 og 20). Því voru 

aðeins níu atriði þar sem munurinn var meiri en 2% milli þessara tveggja hópa, en munur á 

meðaltölum miðaldurshóps og elsta aldurshóps á þessum prófþætti mældist ekki marktækur 

samkvæmt Tukey eftirásamanburði (sjá undirkafla 5.1 Meðaltöl og staðalfrávik prófþátta). Einu 

prófatriði var svarað rétt af öllum börnum á elsta aldursbili (númer 4), en ekkert atriði hafði rétt 

svarhlutfall undir 50% á yngsta, elsta eða miðaldursbili. Dreifing heildarmeðaltala var á bilinu ,56-,96. 

Tafla 12 greinir frá hlutfalli réttra svara eftir aldursbilum og úrtaksins í heild á prófþættinum Tjáning: 

Framburður fjölatkvæða orða. 
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Tafla 12. Rétt svarhlutfall fyrir hvert atriði eftir aldursbilum – Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða 

Prófatriði 4;0-4;3 4;10-5;1 5;8-5;11 Heild 

01 ,90 ,93 ,96 ,93 
02 ,74 ,80 ,96 ,85 
03 ,69 ,77 ,92 ,81 
04 ,72 ,86 ,91 ,84 
05 ,54 ,93 ,94 ,82 
06 ,44 ,82 ,89 ,74 
07 ,49 ,73 ,89 ,72 
08 ,67 ,89 ,85 ,81 
09 ,41 ,86 ,89 ,74 
10 ,44 ,70 ,74 ,64 
11 ,41 ,39 ,83 ,57 
12 ,62 ,84 ,92 ,81 
13 ,46 ,68 ,85 ,68 
14 ,54 ,70 ,77 ,68 
15 ,46 ,57 ,70 ,59 
16 ,36 ,34 ,79 ,52 
17 ,46 ,57 ,79 ,63 
18 ,38 ,50 ,72 ,55 
19 ,23 ,27 ,51 ,35 
20 ,23 ,30 ,47 ,35 
21 ,56 ,77 ,77 ,71 
22 ,46 ,52 ,58 ,53 
23 ,26 ,30 ,53 ,38 

 

 Eins og sést í töflu 12 voru fjögur atriði þar sem rétt svarhlutfall fór ekki hækkandi með hverju 

aldursbili (atriði 8, 11, 16 og 21). Af þeim voru tvö atriði þar sem hlutfallslega fleiri börn svöruðu rétt á 

yngsta aldursbili heldur en á miðaldursbili (númer 11 og 16), eitt atriði þar sem fleiri börn svöruðu rétt á 

miðaldursbili heldur en á elsta aldursbili (númer 8) og eitt þar sem hlutfall réttra svara var jafnt innan 

miðaldursbils og elsta aldursbils (númer 21). Engu atriði var svarað annaðhvort rétt eða rangt af öllum 

börnum á yngsta, elsta eða miðaldursbili. Dreifing heildarmeðaltala var á bilinu ,35-,93. 

5.3 Þyngd prófatriða 
Tafla 13 sýnir hvernig prófatriði allra prófþátta máltjáningarhluta raðast á tíu þyngdarflokka eftir því 

hversu stórt hlutfall barna á yngsta aldursbili svaraði hverju atriði rétt. Prófatriði með þyngdarstuðul ,00 

þýðir hér að ekkert barn í úrtakinu hafi svarað tilteknu atriði rétt, á meðan þyngdarstuðull 1,00 gefur til 

kynna að öll börn hafi svarað rétt. Mælt er með að rétt svarhlutfall flestra atriða hvers kvarða liggi á 

bilinu ,30-,70, en að auki er þörf á því að hafa atriði með hlutfall réttra svara frá ,71-1,00. 

 



  

47 

Tafla 13. Fjöldi atriða í hverjum þyngdarflokki eftir prófþáttum innan yngsta aldursbils 

Þyngd 

Tjáning: 
Orð 

Tjáning: 
Botnun 

setninga 1 

Tjáning: 
Botnun 

setninga 2 

Tjáning: 
Endurtekning 

setninga 

Tjáning: 
Endurtekning 

orðleysa 

Tjáning: 
Framburður 
fjölatkvæða 

orða 
,00-,10 7 6 6 4 - - 
,11-,20 2 2 5 2 - - 
,21-,30 - 3 2 6 - 3 
,31-,40 2 3 1 1 - 2 
,41-,50 4 4 3 4 2 9 
,51-,60 2 2 2 2 2 3 
,61-,70 1 3 3 4 5 3 
,71-,80 2 1 1 2 6 2 
,81-,90 1 1 1 - 2 1 
,91-1,00 3 - 1 - 3 - 
Samtals 24 25 25 25 20 23 

 

 Eins og sjá má í töflu 13 voru 67 prófatriði á bilinu ,31-,70 af þeim 142 atriðum 

málþroskaprófsins sem lúta að máltjáningu. Þyngd atriða dreifðist jafnt yfir þyngdarflokkana tíu á 

prófþáttunum Tjáning: Orð, Tjáning: Botnun setninga 1 og Tjáning: Botnun setninga 2. Þeir eiga þó 

sameiginlegt að hlutfallslega fleiri atriði mældust með hlutfall réttra svara á milli ,00-,10 heldur en á 

öðrum þyndarflokkum, auk þess sem einungis tvö atriði á öðrum prófþættinum og þrjú atriði á hinum 

höfðu þyngdarstuðul yfir ,70. Prófatriði röðuðust jafnframt nokkuð jafnt yfir þyngdarflokka á 

prófþættinum Tjáning: Endurtekning setninga, en þó var tæplega helmingur atriða, eða 12 af 25, sem 

hafði rétt svarhlutfall undir ,31 auk þess sem ekkert atriði með hlutfall réttra svara yfir ,80. Á 

prófþættinum Tjáning: Endurtekning orðleysa var ekkert atriði sem hafði þyngdarstuðul undir ,41, en 

rúmlega helmingur atriða, eða 11 af 20, var á milli ,61-,80. Að lokum lágu atriði á undirprófinu Tjáning: 

Framburður fjölatkvæða orða á þrengra bili en á öðrum prófþáttum. Ekkert atriði hafði þar 

þygndarstuðul undir ,21 eða yfir ,90, en alls mældust níu atriði af 23 með rétt svarhlutfall á milli ,41-

,50. Tafla 14 sýnir dreifingu prófatriða á milli tíu þyngdarflokka eftir réttu svarhlutfalli hvers atriðis innan 

miðaldursbils. 
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Tafla 14. Fjöldi atriða í hverjum þyngdarflokki eftir prófþáttum innan miðaldursbils 

Þyngd 

Tjáning: 
Orð 

Tjáning: 
Botnun 

setninga 1 

Tjáning: 
Botnun 

setninga 2 

Tjáning: 
Endurtekning 

setninga 

Tjáning: 
Endurtekning 

orðleysa 

Tjáning: 
Framburður 
fjölatkvæða 

orða 
,00-,10 2 4 2 1 - - 
,11-,20 4 3 3 2 - - 
,21-,30 2 1 5 3 - 3 
,31-,40 1 1 3 2 - 2 
,41-,50 1 3 2 3 2 1 
,51-,60 1 1 2 3 2 3 
,61-,70 3 5 1 1 5 3 
,71-,80 2 3 2 5 6 4 
,81-,90 3 1 3 3 2 5 
,91-1,00 5 3 2 2 3 2 
Samtals 24 25 25 25 20 23 

 

 Líkt og tafla 14 sýnir var í heildina 51 prófatriði sem féll á bilinu ,31-,70 af 142 atriðum 

máltjáningarhluta. Atriði dreifðust nokkuð jafnt yfir alla þyngdarflokka á fjórum af sex prófþáttum, að 

undantöldum Tjáning: Endurtekning orðleysa og Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða. Í fyrrnefnda 

undirprófinu lágu alls 11 atriði af 20 á bilinu ,61-,80 og var ennfremur ekkert atriði með þyngdarstuðul 

undir ,41. Við samanburð á töflum 13 og 14 sést jafnframt að þyngdardreifing prófatriða var með sama 

hætti á yngsta og miðaldursbili. Á síðarnefnda undirprófinu var tæplega helmingur atriða, eða 47,8%, 

sem hafði hlutfall réttra svara yfir ,70 og mældust engin atriði á milli ,00-,20. Yfir heildina litið var 

dreifing prófatriða yfir þyngdarflokka á prófþáttunum sex því jafnari en innan yngsta aldurshóps. Tafla 

15 sýnir dreifingu atriða eftir þyngd þeirra innan elsta aldurshóps. 

 

Tafla 15. Fjöldi atriða í hverjum þyngdarflokki eftir prófþáttum innan elsta aldursbils 

Þyngd 

Tjáning: 
Orð 

Tjáning: 
Botnun 

setninga 1 

Tjáning: 
Botnun 

setninga 2 

Tjáning: 
Endurtekning 

setninga 

Tjáning: 
Endurtekning 

orðleysa 

Tjáning: 
Framburður 
fjölatkvæða 

orða 
,00-,10 1 2 - - - - 
,11-,20 1 - 2 - - - 
,21-,30 2 2 1 5 - - 
,31-,40 1 1 1 2 - - 
,41-,50 - 1 2 - - 1 
,51-,60 2 4 7 2 - 3 
,61-,70 1 4 4 2 3 1 
,71-,80 - 4 - 3 3 6 
,81-,90 7 3 3 5 6 6 
,91-1,00 9 4 5 6 8 6 
Samtals 24 25 25 25 20 23 
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 Líkt og tafla 15 greinir frá var í heildina 41 prófatriði sem féll á bilinu ,31-,70 af 142 atriðum 

máltjáningarhluta. Á prófþættinum Tjáning: Orð voru þó einungis þrjú atriði af 24 sem lágu á því bili, á 

meðan 16 atriði höfðu þyngdarstuðul yfir ,80. Á prófþættinum Tjáning: Endurtekning setninga voru 

engin atriði með rétt svarhlutfall undir ,21, en rúmlega helmingur atriða, eða 56%, var með hlutfall 

réttra svara yfir ,71. Á prófþættinum Tjáning: Endurtekning orðleysa voru engin atriði sem höfðu 

þyngdarstuðul ,60 eða undir á meðan flest atriði mældust milli ,91-1,00. Á prófþættinum Tjáning: 

Framburður fjölatkvæða orða voru engin atriði sem höfðu þyngdarstuðul undir ,41, en 78,3% atriða 

höfðu rétt svarhlutfall yfir ,70. Þyngd atriða á tveimur eftirstandandi prófþáttum, Tjáning: Botnun 

setninga 1 og Tjáning: Botnun setninga 2 dreifðist tiltölulega jafnt yfir þyngdarflokkana tíu. 

5.4 Innri áreiðanleiki 
Áreiðanleikastuðull var reiknaður með KR-20 formúlu fyrir hvern og einn prófþátt, sem og fyrir 

máltjáningarhluta málþroskaprófsins í heild. Æskilegt þykir að innri áreiðanleiki sé ,70 eða yfir. 

Áreiðanleikastuðull fyrir máltjáningahluta mældist ,96. Í töflu 16 má sjá reiknaða áreiðanleikastuðla 

fyrir staka prófþætti. 

 

Tafla 16. Áreiðanleikastuðull fyrir þá prófþætti sem falla undir máltjáningu 

Prófþáttur Áreiðanleikastuðull 

Tjáning: Orð ,83 

Tjáning: Botnun setninga 1 ,84 

Tjáning: Botnun setninga 2 ,80 

Tjáning: Endurtekning setninga ,89 

Tjáning: Endurtekning orðleysa ,72 

Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða ,92 

 

 Eins og tafla 16 sýnir mældust allir áreiðanleikastuðlar prófþáttanna sex yfir ,70. Prófþátturinn 

Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða hafði þar hæstan áreiðanleika, eða ,92. Aftur á móti hafði 

prófþátturinn Tjáning: Endurtekning orðleysa lægstan áreiðanleika, eða ,72. Aðrir prófþættir mældust 

með áreiðanleikastuðla á bilinu ,80-,89. 

 Tafla 17 birtir fylgnistuðul prófatriða við heildarskor á prófþættinum Tjáning: Orð. Ákjósanlegt 

þykir að fylgni hvers atriðis sé ,30 eða hærri, en óæskilegt að fylgni sé lægri en ,20. Þar að auki sýnir 

taflan hver áreiðanleikastuðull fyrir prófþáttinn væri ef tiltekið atriði væri tekið út úr kvarðanum, án 

annarra breytinga. Stök prófatriði ættu ekki að þau áhrif að innri áreiðanleiki kvarðans hækki við að 

þau séu tekin út. 
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Tafla 17. Fylgni atriða við Tjáning: Orð, auk innri áreiðanleika sé atriði tekið út 

Prófatriði Leiðrétt fylgni  
við prófþátt 

Áreiðanleikastuðull  
ef atriði er sleppt 

01 ,14 ,83 
02 ,15 ,83 
03 ,15 ,83 
04 ,21 ,83 
05 ,16 ,84 
06 ,43 ,82 
07 ,36 ,83 
08 ,20 ,83 
09 ,52 ,82 
10 ,49 ,82 
11 ,48 ,82 
12 ,47 ,82 
13 ,43 ,83 
14 ,47 ,82 
15 ,53 ,82 
16 ,49 ,82 
17 ,43 ,82 
18 ,49 ,82 
19 ,49 ,82 
20 ,37 ,83 
21 ,43 ,82 
22 ,12 ,83 
23 ,33 ,83 
24 ,32 ,83 

 

 Eins og sést í töflu 17 mældist fylgni atriða við heildarskor prófþáttar á bilinu ,12-,53. Alls voru 

fimm atriði með fylgni undir ,20 (atriði 1, 2, 3, 5 og 22) og tvö atriði með fylgni á milli ,20-,29 (númer 4 

og 8). Eitt prófatriði dró niður áreiðanleikastuðul prófþáttarins (númer 5). Tafla 18 sýnir fylgni atriða 

prófþáttarins Tjáning: Botnun setninga 1 við heildarskor hans, ásamt áreiðanleikastuðli ef hvert atriði 

væri tekið út. 

 



  

51 

Tafla 18. Fylgni atriða við Tjáning: Botnun setninga 1, auk innri áreiðanleika sé atriði tekið út 

Prófatriði Leiðrétt fylgni  
við prófþátt 

Áreiðanleikastuðull  
ef atriði er sleppt 

01 ,18 ,84 
02 ,48 ,83 
03 ,47 ,83 
04 ,37 ,84 
05 ,20 ,84 
06 ,31 ,84 
07 ,38 ,84 
08 ,42 ,83 
09 ,47 ,83 
10 ,52 ,83 
11 ,47 ,83 
12 ,37 ,84 
13 ,61 ,83 
14 ,40 ,84 
15 ,48 ,83 
16 ,37 ,84 
17 ,37 ,84 
18 ,30 ,84 
19 ,50 ,83 
20 ,33 ,84 
21 ,44 ,83 
22 ,41 ,84 
23 ,27 ,84 
24 ,15 ,84 
25 ,18 ,84 

 

 Líkt og tafla 18 sýnir mældist fylgni atriða við heildarskor prófþáttar á bilinu ,15-,61. Alls voru 

þrjú atriði með fylgni undir ,20 (atriði 1, 24 og 25). Þá voru tvö atriði til viðbótar með fylgni á milli ,20-

,29 (númer 5 og 23). Ekkert prófatriði hafði neikvæð áhrif á áreiðanleikastuðul prófþáttarins. Tafla 19 

greinir frá fylgni atriða prófþáttarins Tjáning: Botnun setninga 2 við heildarskor hans, ásamt 

áreiðanleikastuðli ef hvert atriði væri tekið út. 
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Tafla 19. Fylgni atriða við Tjáning: Botnun setninga 2, auk innri áreiðanleika sé atriði tekið út 

Prófatriði Leiðrétt fylgni  
við prófþátt 

Áreiðanleikastuðull  
ef atriði er sleppt 

01 ,34 ,79 
02 ,33 ,79 
03 ,27 ,80 
04 ,27 ,80 
05 ,34 ,79 
06 ,39 ,79 
07 ,29 ,79 
08 ,23 ,80 
09 ,41 ,79 
10 ,20 ,80 
11 ,39 ,79 
12 ,16 ,80 
13 ,33 ,79 
14 ,26 ,80 
15 ,44 ,79 
16 ,53 ,78 
17 ,38 ,79 
18 ,49 ,78 
19 ,31 ,79 
20 ,15 ,80 
21 ,47 ,78 
22 ,34 ,79 
23 ,16 ,80 
24 ,50 ,78 
25 ,22 ,80 

 

 Líkt og sjá má í töflu 19 mældist fylgni atriða við heildarskor prófþáttar á bilinu ,15-,53. Alls 

voru þrjú atriði með fylgni undir ,20 (atriði 12, 20 og 23) og voru fimm atriði með fylgni á milli ,20-,29 

(númer 3, 4, 7, 8, 14 og 25). Ekkert prófatriði hafði neikvæð áhrif á áreiðanleikastuðul prófþáttar. Tafla 

20 greinir frá fylgni prófatriða undirprófsins Tjáning: Endurtekning setninga við heildarskor þess, ásamt 

áreiðanleikastuðli ef stök atriði væru tekin út. 
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Tafla 20. Fylgni atriða við Tjáning: Endurtekning setninga, auk innri áreiðanleika sé atriði tekið út 

Prófatriði Leiðrétt fylgni  
við prófþátt 

Áreiðanleikastuðull  
ef atriði er sleppt 

01 ,50 ,88 
02 ,45 ,88 
03 ,45 ,88 
04 ,55 ,88 
05 ,41 ,88 
06 ,58 ,88 
07 ,56 ,88 
08 ,28 ,89 
09 ,57 ,88 
10 ,44 ,88 
11 ,64 ,88 
12 ,51 ,88 
13 ,55 ,88 
14 ,54 ,88 
15 ,60 ,88 
16 ,57 ,88 
17 ,40 ,89 
18 ,60 ,88 
19 ,33 ,89 
20 ,24 ,89 
21 ,40 ,89 
22 ,45 ,88 
23 ,38 ,89 
24 ,36 ,89 
25 ,24 ,89 

 

 Eins og tafla 20 sýnir mældist fylgni atriða við heildarskor prófþáttar á bilinu ,24-,64. Ekkert 

atriði var með fylgni ,19 eða undir, en þrjú atriði voru með fylgni á milli ,20-,29 (atriði 8, 20 og 25). 

Ekkert prófatriði hafði neikvæð áhrif á áreiðanleikastuðul prófþáttar. Tafla 21 sýnir fylgni atriða 

prófþáttarins Tjáning: Endurtekning orðleysa við heildarskor hans, ásamt áreiðanleikastuðli ef hvert 

atriði væri tekið út. 
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Tafla 21. Fylgni atriða við Tjáning: Endurtekning orðleysa, auk innri áreiðanleika sé atriði tekið út 

Prófatriði Leiðrétt fylgni 
við prófþátt 

Áreiðanleikastuðull 
ef atriði er sleppt 

01 -,09 ,73 
02 ,16 ,72 
03 ,37 ,70 
04 ,29 ,71 
05 ,21 ,72 
06 ,56 ,69 
07 ,37 ,70 
08 ,25 ,72 
09 ,32 ,71 
10 ,42 ,70 
11 ,24 ,71 
12 ,32 ,71 
13 ,07 ,72 
14 ,22 ,72 
15 ,20 ,72 
16 ,31 ,71 
17 ,37 ,70 
18 ,18 ,72 
19 ,35 ,70 
20 ,38 ,70 

 

 Eins og sjá má í töflu 21 mældist fylgni atriða við heildarskor prófþáttar á bilinu -,09-,56. Eitt 

atriði mældist með neikvæða fylgni (atriði 1). Þrjú atriði voru með fylgni undir ,20 (númer 2, 13 og 18). 

Þá voru sex atriði til viðbótar með fylgni á milli ,20-,29 (númer 4, 5, 8, 11, 14 og 15). Helmingur 

prófatriða hafði því fylgni ,30 og yfir (númer 3, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19 og 20). Eitt prófatriði dró niður 

áreiðanleikastuðul prófþáttar (númer 1). Tafla 22 sýnir fylgni atriða prófþáttarins Tjáning: Framburður 

fjölatkvæða orða við heildarskor hans, ásamt áreiðanleikastuðli ef stök atriði væru tekin út. 
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Tafla 22. Fylgni atriða við Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða, auk innri áreiðanleika sé atriði tekið 

út 

Prófatriði Leiðrétt fylgni 
við prófþátt 

Áreiðanleikastuðull 
ef atriði er sleppt 

01 ,35 ,92 
02 ,48 ,92 
03 ,54 ,91 
04 ,51 ,91 
05 ,56 ,91 
06 ,69 ,91 
07 ,65 ,91 
08 ,58 ,91 
09 ,68 ,91 
10 ,54 ,91 
11 ,58 ,91 
12 ,49 ,91 
13 ,41 ,92 
14 ,44 ,92 
15 ,53 ,91 
16 ,59 ,91 
17 ,49 ,92 
18 ,65 ,91 
19 ,56 ,91 
20 ,58 ,91 
21 ,52 ,91 
22 ,48 ,92 
23 ,66 ,91 

 

 Eins og sést í töflu 22 mældist fylgni atriða við heildarskor prófþáttar á bilinu ,35-,69. Hér hafði 

því ekkert atriði neikvæða fylgni við prófþáttinn eða fylgni undir ,29. Loks hafði ekkert atriði neikvæð 

áhrif á áreiðanleikastuðul prófþáttar. 

5.5 Fylgni milli prófþátta 
Pearsons fylgnistuðli er ætlað að leggja mat á tengsl milli tveggja breyta. Hann gefur af sér gildi á 

bilinu -1,0 til +1,0, þar sem jákvæð fylgni gefur til kynna að hækkun annarrar breytunnar fylgist að við 

hækkun hinnar breytunnar, en neikvæð fylgni bendir til þess að hækkun annarrar breytunnar fylgist að 

við lækkun hinnar breytunnar. Því hærri sem fylgnistuðullinn er, því sterkara er sambandið þeirra á 

milli. Hér þykir ákjósanlegt að jákvæð fylgni komi fram, og að hún mælist ,50 eða yfir. Tafla 23 sýnir 

Pearsons fylgnistuðul sem reiknaður var á milli prófþáttanna sex sem falla undir máltjáningu 

málþroskaprófsins MELB. 
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Tafla 23. Fylgni á milli þeirra prófþátta MELB sem falla undir máltjáningu 

Prófþættir 

Tjáning: 
Orð 

Tjáning: 
Botnun 

setninga 1 

Tjáning: 
Botnun 

setninga 2 

Tjáning: 
Endurtekning 

setninga 

Tjáning: 
Endurtekning 

orðleysa 

Tjáning: 
Framburður 
fjölatkvæða 

orða 

Tjáning: Orð       

Tjáning: 
Botnun 
setninga 1 

,777*      

Tjáning: 
Botnun 
setninga 2 

,810* ,776*     

Tjáning: 
Endurtekning 
setninga 

,639* ,641* ,664*    

Tjáning: 
Endurtekning 
orðleysa 

,476* ,454* ,462* ,578*   

Tjáning: 
Framburður 
fjölatkvæða 
orða 

,614* ,600* ,590* ,647* ,471*  

       *Marktekt miðað við p < ,01 

 

 Líkt og tafla 23 sýnir reyndust allir fylgnistuðlar á milli prófþátta marktækir, miðað við p < ,01. 

Hæst fylgni mældist þar á prófþættinum Tjáning: Orð, annars vegar við Tjáning: Botnun setninga 2  

(r = ,810, p < ,01) og hins vegar við Tjáning: Botnun setninga 1 (r = ,777, p < ,01), sem og á milli 

prófþáttanna Tjáning: Botnun setninga 1 og Tjáning: Botnun setninga 2 (r = ,776, p < ,01). Þá mældust 

fylgnistuðlar prófþáttarins Tjáning: Framburður orðleysa við aðra prófþætti lægstir. Þar af voru fjórir 

þeirra undir ,50. Lægst fylgni mældist þannig í fyrsta lagi á prófþættinum Tjáning: Endurtekning 

orðleysa við Tjáning: Botnun setninga 1 (r = ,454, p < ,01), í öðru lagi við Tjáning: Botnun setninga 2  

(r = ,462, p < ,01), í þriðja lagi við Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða (r = ,471, p < ,01), og í fjórða 

lagi við Tjáning: Orð (r = ,476, p < ,01). Aðrir eftirstandandi fylgnistuðlar voru á bilinu ,578-,647. 
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6 Umræður 
Málþroskaprófið Málfærni eldri barna (MELB) hefur verið í þróun síðustu ár. Prófinu er gert að svara 

ákalli um uppfært, traust greiningartæki til mats á heildarmálþroska barna yfir fjögurra ára aldri. MELB 

samanstendur af 10 undirprófum sem hvert og eitt snýr að ólíkum þáttum málfærni, en prófið er ætlað 

börnum á aldrinum fjögurra til sex ára. Þróun prófsins er þó enn á forprófunarstigi, en í því felst einkum 

að meta hvort atriði prófsins á þessu stigi eigi erindi í lokaútgáfu þess. 

 Markmið þessarar rannsóknar var að leita svara við því hversu vel atriði í máltjáningarhluta 

málþroskaprófsins MELB henta til þess að greina færni barna á aldrinum fjögurra til sex ára í 

máltjáningu. Undir máltjáningarhluta MELB falla sex undirpróf: Tjáning: Orð, Tjáning: Botnun setninga 

1, Tjáning: Botnun setninga 2, Tjáning: Endurtekning setninga, Tjáning: Endurtekning orðleysa og 

Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða. Rannsóknin var hluti af þriðju forprófun MELB, en mat á 

atriðum þeirra prófþátta sem lúta að málskilningshluta má sjá í rannsókn Hafdísar Erlu Valdimarsdóttur 

(2018). Tvær fyrri forprófanir gáfu til kynna að atriðasafn prófþátta MELB greindi ekki með fullnægjandi 

hætti á milli málfærni barna eftir aldri (sjá Auður Hallsdóttir, 2014; Sólveig Arnardóttir, 2014; Margrét 

Samúelsdóttir, 2014; Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018). Fyrir þessa þriðju forprófun á MELB voru því 

gerðar enn frekari endurbætur á atriðasafni prófsins í samræmi við niðurstöður fyrri forprófana, auk 

þess sem lagt var upp með að notast við stærra, dreifðara slembiúrtak með jafnara kynjahlutfalli en 

áður með það að leiðarljósi að draga úr líkum á óvæntum skekkjum og fá fram bæði traustari og 

stöðugri niðurstöður. 

 Í þessari forprófun var málþroskaprófið MELB lagt fyrir alls 136 börn úr 19 leikskólum 

víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu. Börnin voru öll eintyngd með íslensku að móðurmáli og talin hafa 

eðlilega heyrn, greind og málþroska. Þeim var skipt niður í þrjá aldurshópa eftir aldri við próftöku, þ.e. 

yngsta aldurshóp, miðaldurshóp og elsta aldurshóp. Prófið var lagt fyrir börn á leikskólatíma í hljóðlátu 

rými, í samráði við leikskólastjóra og/eða sérkennslustjóra hvers leikskóla. Öll börn í rannsókninni voru 

fús til þátttöku og virtust þau jafnan vera áhugasöm við að svara spurningum prófsins. Hver fyrirlögn 

tók að meðaltali 42 mínútur, en sá tími var þó nokkuð breytilegur á milli barna. Prófendur voru þar 

sammála um að börn í elsta aldurshóp virtust hafa meira úthald og einbeitingu í samanburði við börn í 

yngsta og miðaldurshóp. 

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að rétt svarhlutfall færi hækkandi eftir aldri á 

öllum undirprófum máltjáningarhluta MELB, og mældist sá meðaltalsmunur marktækur. Þá reyndist 

jafnframt góð sú stígandi sem kom fram á milli aldurshópa á prófhlutanum í heild. Þegar litið var til 

hlutfallslegs munar á stígandi hvers prófþáttar eftir aldursbilum mátti sjá að hún var nokkuð jöfn á 

Tjáning: Botnun setninga 1 og Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða, en greinilegri milli eldri 

aldurshópanna á Tjáning: Botnun setninga 2, og yngri hópanna á Tjáning: Orð. Á prófþáttunum 

Tjáning: Endurtekning setninga og Tjáning: Endurtekning orðleysa, var munur á hlutfalli stígandi eftir 

aldursbilum hins vegar merkjanlega meira afgerandi en á öðrum prófþáttum, og var þar í báðum 

tilfellum meiri munur milli yngsta aldurshóps og miðaldurshóps heldur en miðaldurshóps og þess elsta. 

Eftirásamanburður sýndi þó að munur á frammistöðu barna eftir aldri reyndist marktækur milli allra 

hópa á öllum prófþáttum, að undantöldum mun á milli miðaldurshóps og elsta aldurshóps á 
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prófþættinum Tjáning: Endurtekning orðleysa. Því má álykta að í heildina greini eftirstandandi fimm af 

sex prófþáttum máltjáningarhluta á milli getu barna á aldrinum fjögurra til sex ára með viðunandi hætti.  

 Í þessu samhengi er mikilvægt að taka tillit til þess að dreifing gilda á prófþættinum Tjáning: 

Endurtekning orðleysa lýsti sér með öðrum hætti en á öðrum prófþáttum málþroskaprófsins. 

Rjáfurhrifa (e. ceiling effect) gætti þar meðal allra aldurshópa á prófþættinum, meðaltöl eftir aldri lágu á 

þrengra bili og heildarhlutfall réttra svara var hærra, eða tæplega 79%. Sambærilegar niðurstöður 

komu fram í fyrri forprófunum (sjá Sólveig Arnardóttir, 2014; Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018) sem 

sýndu einnig fram á rjáfurhrif á þessum prófþætti. Þessar niðurstöður koma líklega fram fyrir tilstilli 

þess að börn með dæmigerðan málþroska ná jafnan snemma tökum á grunnfærni í endurtekningum 

stakra orðleysa, sem endurspeglast í háu hlutfalli réttra svara og litlum meðaltalsmun á getu barna 

eftir aldri. Þessar niðurstöður eru jafnframt í takt við niðurstöður langsniðsrannsóknar Bowey (2001) 

sem lagði nokkrar tegundir málþroskaprófa fyrir börn með dæmigerðan málþroska með eins árs 

millibili, þar sem rétt svarhlutfall á bullorðaprófi mældist rúmlega 75% við 4;8 ára aldur og hélst stöðugt 

á milli fyrirlagna. Í einni af fáum rannsóknum sem gerðar hafa verið á efninu hér á landi sýndu 

niðurstöður ennfremur að hlutfall réttra svara á bullorðaprófi var tæplega 98% meðal 9;2 ára íslenskra 

barna sem mældust innan meðalgetu á stöðluðu málþroskaprófi (Thordardottir, 2008), en sá 

aldursmunur sem er á úrtaki rannsóknanna tveggja getur líklega skýrt að mestu leyti lægra hlutfall 

réttra svara hér. 

 Hlutfall réttra svara reyndist sambærilegt á milli stúlkna og drengja á máltjáningarhluta 

málþroskaprófsins MELB í heild. Þessar niðurstöður samræmast að mestu fyrri forprófunum (sjá 

Margrét Samúelsdóttir, 2014; Auður Hallsdóttir, 2014; Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018), sem og 

niðurstöðum þessarar forprófunar úr málskilningshluta prófsins (sjá Hafdís Erla Valdimarsdóttir, 2018). 

Kynjamunur kom þó fram í fyrstu forprófun í rannsókn Sólveigar Arnardóttur (2014) sem tók til þeirra 

prófþátta sem nú ganga undir heitunum Skilningur: Hljóðkerfisvitund (Samstöfur), Tjáning: 

Endurtekning setninga, Tjáning: Endurtekning orðleysa og Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða, en 

marktækur munur mældist á prófþáttunum milli stúlkna og drengja á elsta aldursbili þar eð drengir 

höfðu hærra heildarmeðaltal. Þegar litið var til einstakra undirprófa í þessari forprófun nú kom einnig 

fram marktækur munur á tveimur af þeim þremur undirprófum í ofangreindri rannsókn sem falla undir 

máltjáningu, þ.e. Tjáning: Endurtekning setninga og Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða. Þvert á 

niðurstöður Sólveigar Arnardóttur (2014) mældist hlutfall réttra svara hér þó hærra meðal stúlkna en 

drengja. 

 Án frekari tölfræðigreiningar er erfitt að segja til um hvers vegna téður kynjamunur kom fram á 

þessum tveimur undirprófum. Þó eru þar einkum þrjú atriði sem vert er að veita sérstaka athygli. Í 

fyrsta lagi mætti hér líta til niðurstaðna erlendra rannsókna sem hafa endurtekið gefið til kynna að 

stúlkur standi jafnan framar drengjum í málþroska fyrstu æviárin, en talið er að þessi munur hverfi ekki 

að fullu fyrr en um sex ára aldur (Wallentin, 2009). Kynbundinn munur tengdur ungum aldri barnanna 

gæti því átt þátt í því misræmi sem kom hér fram á frammistöðu þeirra. Vegna þess að marktækur 

munur mældist hvorki á milli getu stúlkna og drengja á öðrum prófþáttum né meðaltölum máltjáningar- 

eða málskilningshluta í heild (Hafdís Erla Valdimarsdóttir, 2018), má þó jafnframt álykta að þrátt fyrir 

að sá möguleiki sé fyrir hendi, séu áhrif þessarar breytu að öllum líkindum óveruleg. 
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 Í öðru lagi þyrfti að skoða nánar uppsetningu prófsins. Prófþættirnir Tjáning: Endurtekning 

setninga og Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða eiga þar sameiginlegt að þeir krefjast sérstakrar 

athygli og úthalds. Upplifun prófenda var þar sú að þegar komið var að fyrrnefnda prófþættinum var 

einbeiting margra barna á þrotum vegna staðsetningar hans í prófinu. Tjáning: Endurtekning setninga 

fer þar í kjölfar prófþáttanna Tjáning: Botnun setninga 1 og Tjáning: Botnun setninga 2 sem báðir 

reyna á meðal annars á hlustun, en rétt svarhlutfall á þessum prófþáttum var einungis um 50% og 

mældist jafnframt lægra en annarra þátta. Þá reynir Tjáning: Endurtekning setninga meðfram öðrum 

færniþáttum einnig á hlustun, á sama tíma og prófþátturinn hafði þriðja lægsta hlutfall réttra svara, 

aðeins rúmlega 55%. Hér raðast því saman þrjú erfiðustu undirpróf máltjáningarhluta, og prófsins í 

heild (sjá Hafdís Erla Valdimarsdóttir, 2018), sem jafnframt krefjast öll einbeitingar við hlustun. 

Prófendur voru því sammála um að þegar hér var komið við sögu væri eirðarleysi orðið áberandi 

meðal barnanna, og þá einkum meðal drengja. Prófþátturinn Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða er 

hins vegar sá prófþáttur sem síðast er lagður fyrir. Prófendur upplifðu því sem svo að ákveðin þreyta 

væri farin að segja til sín á þessum tímapunkti meðal margra barna, og að yfir heildina hefðu þessi 

þreytumerki einnig verið greinilegri meðal drengja en stúlkna. Hér verður þó að hafa í huga að til þess 

að hægt væri að meta gæði hvers atriðis og þyngdarraða á viðeigandi hátt voru hér öll atriði prófsins 

lögð fyrir börnin, óháð frammistöðu þeirra. Áður en gengið verður frá lokaútgáfu prófsins munu 

höfundar ákvarða reglur að því lútandi að hætta fyrirlögn á hverjum prófþætti geti barn ekki rétt nokkur 

atriði í röð (svokölluð „stoppregla“). Slíkar reglur koma þannig til með að draga úr einbeitingarskorti, 

óróleika og öðrum mögulegum áhrifum þreytu í prófinu. 

 Í þriðja lagi er mikilvægt að greina þau atriði þar sem mikill munur var á réttu svarhlutfalli milli 

kynja, en farið verður nánar yfir hvert þeirra atriða innan atriðasafns prófþáttanna Tjáning: 

Endurtekning setninga og Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða í undirköflum 6.1.4 Tjáning: 

Endurtekning setninga og 6.1.6 Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða hér neðar. 

 Innri áreiðanleiki máltjáningarhluta málþroskaprófsins MELB mældist 0,96, og telst því mjög 

góður. Þessi niðurstaða bendir til að prófhlutinn standi undir þeim kröfum sem gerðar eru til prófa sem 

notuð eru við greiningu á styrk- og veikleikum einstakra próftaka. Þegar litið er til stakra prófþátta má 

jafnframt sjá að innri áreiðanleiki fjögurra þeirra taldist góður, og áreiðanleikastuðull undirprófsins 

Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða mældist ennfremur mjög góður. Prófþátturinn Tjáning: 

Endurtekning orðleysa reyndist hér hafa lægstan áreiðanleikastuðul, en var þó einnig viðunandi. Þá 

komu fram jákvæð tengsl á milli frammistöðu barna á ólíkum undirprófum, sem mældust marktæk í 

öllum tilfellum. Sambandið var þó misskýrt á milli prófþátta. Sterk fylgni kom fram á milli prófþáttanna 

Tjáning: Orð, Tjáning: Botnun setninga 1 og Tjáning: Botnun setninga 2. Þá mældust tengsl þeirra við 

Tjáning: Endurtekning setninga og Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða ennfremur miðlungssterk, 

sem og það samband sem kom fram milli tveggja síðastnefndu undirprófanna. Af þessu má leiða líkur 

að því að ofangreindir prófþættir leggi í raun mat á sömu hugsmíð með ólíkum hætti (Bandalos, 2018; 

DeVellis, 2003), en þessar niðurstöður skipta höfuðmáli þegar litið er til þess að prófhlutanum er ætlað 

að meta heildstætt eina hugsmíð; máltjáningu. 

 Tengsl prófþáttarins Tjáning: Endurtekning orðleysa við önnur undirpróf voru þó ekki jafn 

greinileg. Einungis reyndist vera veikt samband á milli Tjáning: Endurtekning orðleysa og annarra 
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prófþátta, að undantöldum tengslum við undirprófið Tjáning: Endurtekning setninga sem reyndist 

miðlungssterkt. Þessi lága fylgni Tjáning: Endurtekning orðleysa við önnur undirpróf kom mögulega að 

hluta til fram vegna þess að þeim prófþætti er ekki ætlað að greina stöðu barna í málþroska á sama 

hátt og hin undirprófin fimm, heldur einungis hvort málhömlun sé til staðar eður ei. Því dreifðist rétt 

svarhlutfall atriða með ólíkum hætti á þeim prófþætti. Þrátt fyrir það vekja þessar niðurstöður upp þá 

spurningu hvort þær gefi tilefni til þess að fjarlægja prófþáttinn með öllu út úr málþroskaprófinu MELB 

eða jafnvel halda honum utan prófsins við skorun vegna greiningar en bjóða upp á sem viðbótarprófun 

til stuðnings við þær niðurstöður sem prófið gefur, en Hildur Rut Sigurbjartsdóttir (2018) velti jafnframt 

upp þeirri tillögu út frá niðurstöðum sínum úr annarri forprófun. Með breytingu af þessu tagi myndi 

fyrirlögn prófsins aukinheldur styttast um nokkrar mínútur, sem hefði jákvæð áhrif á einbeitingu og eirð 

barna á meðan á prófinu stendur. 

 Þegar rýnt er nánar í atriðasafn prófsins er ljóst að ekki öll atriði innan atriðasafns 

máltjáningarhluta MELB uppfylla þær kröfur sem gerðar eru um gæði þeirra út frá próffræðilegum 

eiginleikum. Í næsta kafla verður farið yfir þau einkenni sem talið er ákjósanlegt að hvert atriði búi yfir í 

því skyni að gera lesendum kunnugt um þau viðmið sem hér verður gengið út frá við mat á því hvaða 

atriðum gæti verið æskilegt að breyta eða fella á brott. 

6.1 Prófatriði sem gæti verið ákjósanlegt að breyta/fella út 
Þegar tekin er ákvörðun um það hvaða atriðum skuli halda inni í prófi, endurskoða eða taka út, er fyrst 

og fremst litið til niðurstöðu atriðagreiningar. Gefnar niðurstöður snúa hér einkum að þremur, 

aðskildum þáttum sem hver og einn gefur veigamiklar upplýsingar um gæði hvers atriðis innan 

prófsins. 

 Í fyrsta lagi þarf að reikna hversu stórt hlutfall barna á tilteknum aldri geta svarað einstökum 

atriðum. Gengið er út frá þeirri forsendu að atriði með rétt svarhlutfall á milli 30% og 70% greini betur á 

milli færni barna en atriði sem með hærra eða lægra hlutfall réttra svara. Þá er lagt upp með að 

dreifing sé á atriðum innan þessa bils. Vegna eðlis prófsins, sem einkum er gert að greina börn með 

slaka málfærni, er þó einnig þörf á því að halda inni nokkrum léttari atriðum sem hafa þannig hærra 

hlutfall réttra svara. Að auki ætti að halda inni nokkrum þyngri atriðum, bæði svo að hægt sé að meta 

börn með málþroska yfir meðalgetu með raunsönnum hætti, og til þess að koma í veg fyrir rjáfurhrif 

eins og kostur er. Hins vegar ætti að breyta eða fella út öll atriði sem flest börn geta svarað rétt óháð 

aldri, sem og þeim sem aðeins örfá börn í úrtaki ráða við, enda greina þau ekki með viðunandi hætti á 

milli barna eftir getustigi (Cohen og Swerdlik, 2005; Coaly, 2014; Benson og Clark, 1982). 

 Í öðru lagi eru metin tengsl á milli þess hvort börn geti svarað tilteknu atriði og því hversu vel 

þeim gengur á prófinu í heild. Ákjósanlegt er að sterk tengsl séu á milli þess að barn nái tilteknu atriði 

réttu og standi sig vel á prófinu í heild, eða öfugt. Almennt er miðað við að fella út öll atriði sem hafa 

neikvæða fylgni við prófþátt, enda bendir það til þess að samband sé á milli þess að fá lægra 

heildarskor á prófinu og að svara þeim atriðum rétt. Ennfremur er mælt með að taka út þau atriði sem 

hafa fylgni undir 0,20, en halda inni atriðum með fylgni 0,30 eða yfir og endurskoða þau atriði sem falla 

þar á milli. Í þriðja lagi er rýnt í hversu vel hvert atriði greinir á milli yngri og eldri barna á prófinu. Gert 

er ráð fyrir að þau sem eldri eru búi yfir betri málfærni, sem jafnframt endurspegli getu þeirra á prófinu. 
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Því þarf að breyta eða fella út öll atriði þar sem stígandi kemur ekki fram á milli aldursbila (Cohen og 

Swerdlik, 2005; Coaly, 2014). 

 Í næstu köflum verður farið yfir atriðasafn allra prófþátta sem lúta að máltjáningarhluta MELB 

og tekin fyrir þau atriði sem uppfylltu ekki eitthvert ofangreindra skilyrða og ætti því mögulega að 

breyta eða taka út úr prófinu með það fyrir augum að styrkja próffræðilega eiginleika þess. Sú 

umfjöllun sem hér fer fram hefur þó ekki úrslitavald um það hvernig prófinu verður breytt í framhaldinu, 

heldur er henni einungis ætlað að nýtast til hliðsjónar fyrir höfunda prófsins við næstu skref í mótun 

þess, til undirbúnings fyrir stöðlun og síðar útgáfu. 

6.1.1 Tjáning: Orð 
Í prófþættinum Tjáning: Orð er börnum gert að nefna hluti á myndum sem þeim eru sýndar. Hann 

samanstendur af alls 24 atriðum, en þar af voru sjö atriði sem uppfylltu þau þrjú grunnskilyrði sem lýst 

var hér að ofan og verða því ekki skoðuð nánar. Þetta eru atriði 9 (engill), atriði 11 (bogi), atriði 15 

(svalir), atriði 16 (bóndi), atriði 17 (golfkúla), atriði 18 (bindi) og atriði 21 (spaðar). Létt atriði í 

prófþættinum voru í heildina heldur mörg, og var rétt svarhlutfall var yfir 70% á helmingi atriða. Að auki 

voru einungis fjögur atriði sem mældust meðalþung innan elsta aldurshóps. Því mætti hér fjölga þyngri 

atriðum. Atriðasafn kvarðans greindi nokkuð jafnt á milli allra aldurshópa, og stígandi kom fram á 

flestum atriðum eftir aldri. Þó voru fjögur atriði þar sem hlutfall réttra svara var hærra eða jafnhátt 

meðal yngri barna en eldri, þ.e. atriði 2, 5, 7, og 22. Þá kom einungis fram 1% munur á réttu 

svarhlutfalli milli tveggja aldurshópa á tveimur atriðum til viðbótar, atriði 1 og atriði 4. 

 Niðurstöður atriðagreiningar fyrir fyrstu þrjú atriði prófþáttarins voru mjög sambærilegar. Í 

fyrsta lagi var þar aðeins 1% munur var á hlutfalli réttra svara á atriði 1 (þyrla) milli barna í yngsta 

aldurshópi og á miðaldurshópi, og að auki var einungis 2% munur á miðaldurshópi og þeim elsta. 

Viðunandi stígandi kom því ekki fram. Öll börn í elsta aldurshópi svöruðu atriðinu rétt, og 99% barna í 

heildina. Fylgni atriðisins við prófþátt mældist einungis 0,14, mögulega að hluta til vegna þess hversu 

mörg börn gátu atriðið rétt. Í öðru lagi svöruðu hlutfallslega jafnmörg börn á miðaldurshópi og elsta 

aldurshópi atriði 2 (vasaljós) rétt. Í heildina svöruðu 97% barna atriðinu rétt, og fylgni þess við prófþátt 

einungis 0,15. Í þriðja lagi gátu öll börn í elsta aldurshópi atriði 3 (sjóræningi) rétt, og 98% barna í 

heildina. Þá var fylgni við prófþátt aðeins 0,15. Í annarri forprófun var atriði 3 (sjóræningi) jafnframt 

svarað rétt af öllum börnum í úrtaki (Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018). Rjáfurhrif sem komu fram í háu 

hlutfalli réttra svara, lítilli stígandi og lágri fylgni við heildarskor á prófþætti gefa því til kynna að fella 

eigi út fyrstu þrjú atriði prófþáttarins. 

 Niðurstöður fyrir atriði 4 (gíraffi) svipa til niðurstaðna fyrstu þriggja prófatriða undirprófsins. 

Einungis 1% munur kom þar fram á réttu svarhlutfalli milli miðaldurshóps og elsta aldurshóps, en 

heildarhlutfall réttra svara var þó örlítið lægra. Að auki var fylgni við prófþátt var ívið hærri, eða 0,21. 

Fylgni prófatriðisins mældist undir 0,20 í síðustu forprófun (Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018), en 

líklega má skýra þetta ósamræmi með því að hér var notast við stærra úrtak en þá var gert. Af þessum 

niðurstöðum er ljóst að endurskoða þarf atriði 4 (gíraffi), en mætti þó mögulega halda því inni.  

 Atriði 5 (háls) var eitt þeirra atriða sem komu hvað verst út samkvæmt atriðagreiningu. 

Hlutfallslega fleiri börn í miðaldurshópi svöruðu atriðinu rétt heldur en í elsta aldurshópi. Fylgni 

atriðisins við frammistöðu á kvarðanum var aðeins 0,16, en það var jafnframt eina atriði þessa 
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prófþáttar sem dró niður áreiðanleikastuðul hans. Nokkuð var um að börnin skildu ekki hvað væri hér 

verið að spyrja um, þrátt fyrir að bent væri á háls stúlkunnar á myndinni. Þau sögðu því iðulega að 

þetta væri stelpa, þefa eða kyssa, enda reigir stúlkan á myndinni höfuðið fram og virðist því vera að 

kyssa eða þefa af einhverju. Hugsanlega mætti því bæta stígandi á atriðinu með því að bæta 

teikninguna. Þrátt fyrir þetta gátu 84% barna atriðið rétt, auk þess sem rétt svarhlutfall myndi 

mögulega hækka enn frekar, væri myndinni breytt. Því væri ráðlegt að taka atriðið út. 

 Hlutfallslega fleiri svöruðu atriði 7 (spýta) rétt meðal barna í miðaldurshópi miðað við í elsta 

aldurshópi. Sá munur sem kom fram var jafnframt meiri en á öðrum þáttum þar sem rétt svarhlutfall 

var hærra meðal yngri barna en eldri. Heildarhlutfall réttra svara mældist 88%, en meðal annarra svara 

sem komu fram voru brú, borð og grindverk. Ólík svör barnanna gefa því til kynna að myndin sé ekki 

nógu skýr eða afgerandi. Því myndi mögulega reynast gagnlegt að setja samhengi við myndina, svo 

sem með því að teikna einhvern sem sagar spýtuna og gefa prófanda þau fyrirmæli að benda á hana 

til þess að leiðbeina barninu. Fylgni við heildarskor prófþáttar mældist þó 0,36, sem bendir til þess að 

atriði 7 (spýta) ætti að halda inni. 

 Atriði 22 (geislabaugur) reyndist erfiðasta atriði prófþáttarins. Ekkert barn í yngsta aldurshópi 

gat þar svarað rétt, og einungis 2% barna í heildina. Þá var rétt svarhlutfall barna í miðaldurshópi 

hærra en í elsta aldurshópi. Þetta má líklega skýra að hluta til með því að einungis 31% barna í yngsta 

hópi, og innan við helmingur barna í miðaldurshópi, gátu rétt atriði 9 (engill). Algeng svör þar voru að á 

myndinni væri álfur, stelpa eða jafnvel álfastelpa eða álfadís. Þá má telja mjög ósennilegt að börn sem 

þekkja ekki engil búi yfir nauðsynlegum forsendum til þess að þekkja geislabaug. Atriði 22 

(geislabaugur) er þannig háð atriði 9 (engill), sem takmarkar þann hóp barna sem eiga möguleika á að 

ná atriðinu réttu. Langalgengustu svör barna við atriði 22 (geislabaugur) voru hringur og veit ekki. 

Fylgni við frammistöðu á prófþætti var einungis 0,12, sem jafnframt var lægst allra prófatriða hér. Því 

verður hér mælt með að atriði 22 (geislabaugur) verði fellt út úr atriðasafni. 

 Til viðbótar við atriði 1, 2, 3, 4, 5 og 22 sem fjallað hefur verið um, var eitt atriði til viðbótar þar 

sem fylgni við heildarskor á prófþætti mældist undir 0,30. Atriði 8 (úlnliður) mældist þannig með fylgni 

við prófþátt 0,20, sem gefur tilefni til þess að endurskoða atriðið. Einungis 7% barna þekktu hugtakið, 

þrátt fyrir að þessu atriði hafi verið breytt á milli annarrar og þriðju forprófunar á þá leið að prófandi 

benti nú á réttan hluta myndarinnar til leiðbeiningar. Þessar breytingar hafa líklega stuðlað að því að 

ólíkt niðurstöðum Hildar Rutar Sigurbjartsdóttur (2018) úr annarri forprófun kom hér fram stígandi á 

milli aldursbila auk þess sem fylgni við prófþátt mældist hærri. Út frá gefnum niðurstöðum annarrar 

forprófunar lagði hún til að atriðinu yrði haldið inni til þess að koma í veg fyrir rjáfurhrif á prófþættinum, 

og byggt á niðurstöðum atriðagreiningar nú verður hér stutt við þá tillögu. 

 Innri áreiðanleiki prófþáttarins Tjáning: Orð reyndist góður, en hann mældist 0,83. Hann var 

hér ívið hærri en í fyrstu forprófun (Margrét Samúelsdóttir, 2014) auk þess sem hann hækkaði á milli 

annarrar og þriðju forprófunar (Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018), en fjórum atriðum var bætt við þar á 

milli og leiðbeiningum jafnframt bætt við eitt atriði. Áreiðanleiki hér var ennfremur sambærilegur 

áreiðanleika samsvarandi prófþáttar í íslenskri staðfærslu TOLD-2P, Myndir-orðþekking, sem var 0,82 

að miðgildi yfir öll aldursbil (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 1995). 
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6.1.2 Tjáning: Botnun setninga 1 
Prófþættirnir Tjáning: Botnun setninga 1 og Tjáning: Botnun setninga 2 grundvallast á sömu hugmynd. 

Báðir eru þeir byggðir upp á þann veg að prófandi les setningu fyrir barnið og því er ætlað að botna 

gefna málsgrein á viðeigandi hátt. Í þessum kafla og þeim næsta, þar sem prófþættirnir tveir eru til 

umfjöllunar, verður hvert atriði skráð í sviga á eftir númeri þess, og markorð atriða ennfremur skáletruð 

til aðgreiningar frá þeirri málsgrein sem prófandi les og barninu er gert að botna. Prófþátturinn Tjáning: 

Botnun setninga 1 var næst erfiðastur á máltjáningarhluta MELB. Hlutfall réttra svara var þannig í 

heildina tæplega 51%, og þyngdardreifing atriða nokkuð jöfn. Þegar litið er til hvers aldurshóps er þó 

ljóst að vöntun var á atriðum sem myndu teljast létt fyrir börn við neðri aldursmörk prófsins, og er því 

hætt við að mat á færni ungra barna með slakan málþroska verði ónákvæmt. Prófþátturinn 

samanstendur af 25 atriðum, og af þeim var tæplega helmingur atriða sem uppfylltu þrjú ofangreind 

skilyrði. Þyngdardreifing atriða var í heildina góð og greindi prófþátturinn jafn vel á milli aldurshópanna 

þriggja. Á fjórum atriðum fór hlutfall réttra svara þó ekki hækkandi með hverju aldursbili, þ.e. á atriðum 

1, 7, 8 og 24. Þá voru tvö atriði til viðbótar þar sem aðeins 1% munur mældist á réttu svarhlutfalli á 

milli tveggja aldurshópa, atriði 5 og atriði 12. 

 Hlutfallslega fleiri svöruðu atriði 1 (Hilda systir mín á kisu og ég á líka kisu. Við eigum saman 

tvær… kisur) rétt meðal barna í miðaldurshópi heldur en í elsta aldurshópi. Rjáfurhrif komu fram á 

atriðinu, en í heildina svöruðu 94% barna því rétt. Það er þó lægra en í annarri forprófun, þar sem öll 

börn svöruðu rétt (Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018). Fyrir þriðju forprófun var orðalagi í atriðinu breytt 

þar sem eignarfornafninu mín var bætt inn í fyrri málsgrein atriðisins. Nokkur börn í þessari forprófun 

botnuðu atriðið með orðinu systur og er hugsanlegt að þessi breyting hafi þar haft ruglandi áhrif, þar 

sem hrynjandi fyrri málsgreinarinnar breytist með þessari viðbót. Fylgni atriðisins við frammistöðu á 

prófþættinum í heild var einungis 0,18, sem bendir til þess að fjarlægja ætti það úr atriðasafni prófsins. 

 Rétt svarhlutfall var hærra á atriði 7 (Hér er einn maður en hér eru margir… menn) innan 

yngsta aldurshóps en miðaldurshóps. Í heildina var hlutfall réttra svara ennfremur aðeins 21%. Fylgni 

atriðisins við heildarskor á prófþættinum var 0,38 sem bendir til þess að halda ætti atriðinu inni, en það 

gæti þrátt fyrir lágt hlutfall réttra svara verið gott til þess að koma í veg fyrir rjáfurhrif á prófþættinum. 

Nokkuð var um að börnin teldu mennina hér, en gerðu sér ekki grein fyrir að verið væri að óska eftir 

fleirtölu orðsins maður. Telja má líklegt að geta barna til þess að draga rétta ályktun um það hvers 

ætlast er til af þeim á þessu prófatriði aukist eftir því sem þau þroskast. Sömu sögu má segja um atriði 

2 (Hér er eitt barn en hérna eru mörg… börn) og atriði 10 (Margir eiga bara eitt sjónvarp en sumir eiga 

mörg… sjónvörp) sem þó höfðu bæði greinilega stígandi og góða fylgni við frammistöðu á 

prófþættinum í heild. Að auki kom samsvarandi villa iðulega fram í atriði 4 (Frosti setur þennan stól hjá 

hinum… stólunum), þar börnin endurtóku iðulega síðustu orðin eftir prófanda, hjá hinum, í stað þess 

að botna málsgreinina. Stígandi á þessu atriði var óveruleg, einungis 2% á milli yngsta og 

miðaldurshóps, en fylgni við prófþáttinn þó viðunandi. 

 Á atriði 8 (Hvað á Dóri margar appelsínur? Hann á… tvær) mældist rétt svarhlutfall hærra 

meðal barna í miðaldurshópi í samanburði við elsta aldurshóp. Rjáfurhrif komu fram hjá báðum eldri 

aldurshópum, en aðeins 56% barna á yngsta stigi gátu atriðið rétt. Það kemur líklega til af því að fá 

börn hafa við fjögurra ára aldur náð tökum á kynbeygingu töluorða þess nafnorðs sem talan stendur 
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með. Fylgni atriðisins við prófþátt var 0,42, og ætti því að halda því inni. Samskonar rjáfurhrif komu 

fram á atriði 12 (Hrefna á epli. Hvað á hún mörg epli? Hún á… þrjú). Þá var einnig aðeins 1% munur á 

réttu svarhlutfalli eldri hópanna á, sem greindi hins vegar vel á milli yngsta aldurshóps og 

miðaldurshóps. Þessar niðurstöður endurspegla líklega einnig þá færni sem kemur fram við 

kynbeygingu töluorða á þessum aldri. Fylgni atriðisins við prófþáttinn var 0,37, og ætti því einnig að 

halda atriði 12 inni í atriðasafni. 

 Atriði 24 (Það slokknaði á öllum kertunum þegar Dísa… blés (á þau)) reyndist næst erfiðasta 

atriði prófþáttarins. Ekkert barn á tveimur yngri aldursbilum gat hér svarað rétt, og aðeins 8% barna á 

elsta aldursbili. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum úr annarri forprófun, þar sem rétt 

svarhlutfall var 0% til 5% eftir aldursbilum (Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018). Fylgni atriðisins við 

heildarskor á prófþætti mældist aðeins 0,15 sem bendir til þess að fella ætti þetta atriði út. Þá kom 

takmörkuð stígandi fram á atriði 5 (Bóas var úti að hjóla þá datt hann og… meiddi (sig)), og var 

frammistaða yngri hópanna nánast sambærileg. Fylgni atriðisins við frammistöðu á prófþættinum 

mældist 0,20. Það bendir til þess að endurskoða þurfi þetta atriði, þar sem hugsanlega væri vænlegt 

að breyta orðalagi þess. 

 Til viðbótar við atriði 1, 5 og 24 sem fjallað um hefur um hér að ofan, voru tvö atriði þar sem 

fylgni við heildarstigafjölda á prófþættinum mældist undir 0,30. Annars vegar var það atriði 23 (Kjartan 

þurfti að kaupa mjólk. Hann fór út í búð og… keypti (mjólk)). Fylgni atriðis við prófþátt mældist 0,27 og 

þyrfti því að endurskoða þetta atriði. Hins vegar var atriði 25 (Embla er fótbrotin. Hún getur ekki farið út 

í fótbolta en hún færi ef hún… gæti), sem reyndist erfiðasta atriði prófþáttarins. Ekkert barn í yngsta 

aldurshópi gat svarað því réttu, og einungis 2% í heildina. Stígandi var því óafgerandi, og mældist 

fylgni atriðis við prófþátt 0,18 sem bendir til þess að fella eigi atriðið á brott. 

 Innri áreiðanleiki prófþáttarins Tjáning: Botnun setninga 1 reyndist góður, en hann mældist 

0,84. Það er ívið lægra en í fyrstu forprófun (Auður Hallsdóttir, 2014). Þá mældist áreiðanleiki lægri en 

niðurstöður annarrar forprófunar gáfu til kynna (Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018), en aðeins 

smávægilegar breytingar á orðalagi og/eða fyrirmælum voru þar gerðar á milli forprófana. 

6.1.3 Tjáning: Botnun setninga 2 
Líkt og í prófþættinum Tjáning: Botnun setninga 1 er barninu ætlað að botna málsgreinar sem prófandi 

les fyrir það. Munur prófþáttanna felst í því að í Tjáning: Botnun setninga 1 hefur barnið myndir til 

stuðnings, en í Tjáning: Botnun setninga 2 þarf barnið eingöngu að reiða sig á hlustun. Tjáning: 

Botnun setninga 2 reyndist erfiðasti prófþátturinn á MELB ef allir prófþættir eru teknir með, jafnt á 

máltjáningar- sem og málskilningshluta prófsins (sjá Hafdís Erla Valdimarsdóttir, 2018), og var rétt 

svarhlutfall örlítið undir 50%. Þyngdardreifing prófatriða var yfir heildina nokkuð jöfn, og greindi nokkuð 

jafnt á milli allra aldurshópa. Hins vegar voru færri létt atriði fyrir yngsta aldurshóp en ákjósanlegt þykir 

til þess að meta á nákvæman hátt færni ungra barna með slakan málþroska. Prófþátturinn 

samanstendur af 25 atriðum. Þar af voru sjö atriði sem uppfylltu öll þrjú grunnskilyrðin og verða því 

ekki skoðuð nánar. Það eru atriði 1, 13, 15, 16, 21, 22 og 24. Alls voru sex atriði þar sem hlutfall réttra 

svara fór ekki hækkandi með hverju aldursbili, atriði 5, 8, 12, 14, 17 og 20. 

 Atriði 5 (Stundum hverfur sólin á bak við… ský/fjall) svöruðu hlutfallslega fleiri börn rétt í 

miðaldurshópi en í elsta aldurshóp. Atriðið greindi hins vegar nokkuð vel á milli yngsta aldurshóps og 
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þeirra eldri. Fylgni þess við frammistöðu á prófþættinum var ennfremur 0,34, sem gefur til kynna að 

atriðinu ætti að halda inni. Algengt var að börnin bættu hér við ákveðnum greini við svar sitt, sbr. skýin. 

Í samráði við höfunda prófsins var einnig gefið rétt fyrir það svar, enda er sú málsgrein einnig 

málfræðilega tæk. Þessu þyrfti þó jafnframt að bæta við rétt svör á skorblaði til þess að koma í veg 

fyrir óöryggi og ósamræmi í stigagjöf á milli prófenda. Þá svöruðu hlutfallslega fleiri börn atriði 8 

(Mamma leitaði, leitaði að Snata en fann hann hvergi. Hann var alveg… týndur) réttu á yngsta 

aldursbili en á miðaldursbili. Þar var einnig lítill munur á milli barna á miðaldursbili og þeirra elstu, og 

greindi það því yfir heildina ekki vel á milli barna eftir aldri. Fylgni atriðisins við frammistöðu á 

prófþættinum var 0,23. Því þyrfti að endurskoða þetta prófatriði. Í því samhengi gæti reynst vænlegt að 

breyta orðalagi þess á þá vegu að bæta við samtengingunni og, þannig að setningin: „Mamma leitaði, 

leitaði að Snata“ yrði að: „Mamma leitaði og leitaði að Snata“. Þannig væri á einfaldan hátt mögulegt 

að auka skýrleika atriðisins til muna. 

 Rétt svarhlutfall á atriði 12 (Sveinn er óþekkur en Bjarni er ekki óþekkur. Hann er… 

þægur/góður/stilltur) var hærra meðal yngra aldursbils en miðaldursbils. Munur þar mældist 8% á milli 

hópa. Þetta er í samræmi við niðurstöður Hildar Rutar Sigurbjartsdóttur (2018), þrátt fyrir að hér hafi 

verið bætt við svarmöguleikanum stilltur sem gefið var rangt fyrir í annarri forprófun og hún taldi að 

gæti hugsanlega skýrt hvers vegna yngsta aldursbil hefði þar mælst með hærra skor. Atriðið hafði 

hærri fylgni við heildarprófþátt nú en þá, en mældist þó einungis 0,16 sem bendir til þess að atriðið eigi 

ekki erindi í lokaútgáfu prófsins. Rétt svarhlutfall á atriði 14 (Gamli skórinn er skítugur en nýi skórinn 

er… hreinn) var hærra meðal barna í yngsta aldurshópi í samanburði við miðaldurshóp. Munur á milli 

hópa var hér umtalsverður, eða 6%. Fylgni atriðis við prófþátt var ennfremur 0,24, og þyrfti því að 

endurskoða þetta atriði. Hlutfallslega fleiri börn á eldra aldursbili en miðaldursbili svöruðu hins vegar 

atriði 17 (Pétur var fyrstur í mark svo kom Rannveig en Ari var lang… síðastur/seinastur). Það greindi 

betur á milli yngsta aldursbils og miðaldurshóps. Fylgni við prófþátt mældist 0,38 sem telst viðunandi 

og ætti því að halda þessu atriði inni. 

 Atriði 20 (Börnin bíða stillt og prúð. Þau bíða í… (bið)röð/halarófu) reyndist erfiðasta atriði 

prófþáttarins. Hlutfallslega fleiri börn á yngsta aldursbili svöruðu atriðinu rétt heldur en á miðaldursbili, 

en hlutfall réttra svara mældist einungis 6% í heildina. Ennfremur botnuðu börnin þetta atriði með mjög 

margvíslegum hætti. Algengast var að börn gæfu upp ákveðinn tíma, svo sem í 5 mínútur eða í smá 

stund, eða staðsetningu, svo sem í leikskólanum eða við gluggann. Óformleg rannsókn prófenda gaf 

til kynna að ekki væri algilt að börn þekktu hugtakið röð, eða að þeim væri stillt upp í röð með 

reglubundnum hætti innan leikskólans. Þá bendir Hildur Rut Sigurbjartsdóttir (2018) einnig á í ritgerð 

sinni hversu ótal margt annað börnin tengja heldur við í þessu samhengi, en niðurstöður hennar voru í 

takt við þær sem gáfust við þessa forprófun. Fylgni þess að geta atriðið rétt við heildarstigafjölda á 

prófþættinum mældist hér einungis 0,15, sem ennfremur samræmist niðurstöðum hennar. Af þessu 

má ljóst vera að æskilegt væri að taka þetta atriði út, eða að öðrum kosti breyta orðalagi þess og/eða 

réttum svarmöguleikum. 

 Til viðbótar við atriði 20 sem fjallað hefur verið um, voru fjögur atriði þar sem fylgni við 

heildarframmistöðu á prófþætti mældist undir 0,30. Það voru atriði 3, 4, 7 og 10. Atriði 3 (Inga er með 

vettlinga á höndunum og skó á… fótunum) hafði ágæta stígandi, en greindi þó betur á milli elsta 
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aldurshóps við miðaldurshóp í samanburði við þau yngri. Atriði 10 (Ef þú ert úti í rigningu verða fötin… 

blaut) var meðal auðveldustu prófatriða þáttarins. Heildarhlutfall réttra svara var hér 0,93 og stígandi 

milli aldursbila óveruleg. Atriði 7 (Eddu langaði í mat. Hún var mjög… svöng) var einnig meðal 

auðveldustu atriða prófþáttarins, og var hlutfall réttra svara 86% yfir heildarúrtak. Atriðinu gæti þó verið 

ákjósanlegt að halda inni til mats á börnum með slakan málþroska. Fylgni þessara prófatriða við 

heildarframmistöðu á prófþættinum mældist á bilinu 0,20 og 0,27, sem gefur tilefni til þess að 

endurskoða þau. 

 Loks var fylgni atriðis 4 (Áður en Jói fer í skóna fer hann í… sokka(na)) við heildarskor á 

prófþættinum aðeins 0,27 sem ennfremur gefur til kynna að endurskoða þetta atriði. Hér var nokkuð 

um að börn svöruðu með því að segja hann fara næst í úlpuna. Þegar litið er til þess að við klæðum 

okkur að öllu jöfnu aðeins í útiföt áður en farið er út úr húsi, þar með talið bæði skó og úlpu, á sama 

tíma og færri eru almennt vanir því að fara í sokka á sama tíma og skó, má telja það rökrétt og eðlilegt 

að botna atriðið með þessum hætti. Hins vegar var stígandi á atriðinu ágæt, sem gefur til kynna að 

börn séu líkleg til þess að flokka og greina tengsl milli þessara hluta á annan hátt með auknum þroska, 

sem geri þeim jafnframt kleift að botna málsgreinina líkt og gerð er krafa um. 

 Innri áreiðanleiki prófþáttarins Tjáning: Botnun setninga 2 reyndist góður, en hann mældist 

0,80. Áreiðanleiki prófþáttarins var því hærri en niðurstöður úr fyrstu forprófun gáfu (Auður Hallsdóttir, 

2014). Þá mældist hann jafnframt hærri í samanburði við niðurstöður annarrar forprófunar (Hildur Rut 

Sigurbjartsdóttir, 2018), þrátt fyrir að aðeins smávægilegar breytingar hafi verið gerðar þar á milli. 

Áreiðanleiki var þó nokkuð lægri en áreiðanleiki sambærilegs prófþáttar í íslenskri staðfærslu TOLD-

2P, Botnun setninga, sem var 0,84 að miðgildi yfir öll aldursbil (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 1995). 

6.1.4 Tjáning: Endurtekning setninga 
Prófþátturinn Tjáning: Endurtekning setninga felst í því að prófandi les málsgrein fyrir barnið sem 

endurtekur. Hér er ætlast til þess að málsgreinin sé endurtekin orðrétt eftir prófanda og orðaröð haldið, 

en þó litið fram mögulegum frávikum í framburði sem ekki hafa áhrif á skiljanleika setningarinnar. 

Dreifing atriða eftir hlutfalli réttra svara í prófþættinum var nokkuð jöfn. Þó voru fullmörg atriði sem 

höfðu svarhlutfall yfir 70%, auk þess sem prófþátturinn greindi í heildina betur á milli yngri aldurshópa 

en þess elsta. Dreifing atriða hér var þó jafnari en í annarri forprófun (Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 

2018), og er því ljóst að þeim atriðum sem breytt var eða bætt við atriðasafn í því skyni að auka við 

fjölda þungra atriða höfðu tilskilin áhrif. Þó mætti athuga með að auka fjölda meðalþungra atriða með 

það að fyrir augum að gera prófinu fært að greina betur á milli færni barna með dæmigerðan 

málþroska, auk þess sem létt atriði fyrir yngsta aldurshóp voru færri en ákjósanlegt þykir fyrir nákvæmt 

mat á málþroska ungra barna með slakan málþroska. Eins og áður hefur komið fram mældist 

marktækur munur á milli frammistöðu stúlkna og drengja á prófþættinum (sjá inngangshluta þessa 

kafla, 6 Umræður) og verður tekið tillit til þess í þessari umfjöllun. Af alls 25 atriðum í prófþættinum var 

tæplega helmingur atriða sem uppfyllti öll þrjú grunnskilyrði og verða því ekki skoðuð nánar. Hins 

vegar voru þrjú atriði þar sem stígandi kom ekki fram á milli allra aldursbila, þ.e. atriði 20, 21 og 25. 

 Atriði 20 (Í kvöld ætla ég á skauta á Tjörninni.) var svarað rétt af hlutfallslega jafnmörgum 

börnum í miðaldurshópi og þess elsta. Lítil stígandi var í hlutföllum réttra svara á atriðinu, og 

heildarhlutfall réttra svara var undir 30%. Fylgni við frammistöðu á prófþættinum í heild var 0,27. Því 
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þyrfti að endurskoða þetta atriði, en þar að auki mældist kynjamunur 27% á miðaldursbili stúlkum í vil 

sem þyrfti jafnframt að skoða nánar. Rétt svarhlutfall á atriði 21 (Á ekki Tómas eftir að ganga frá í 

herberginu sínu?) var hæst meðal barna í miðaldurshóp, og var ennfremur 13% munur á milli þeirra og 

elstu barnanna. Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum úr annarri forprófun, en munurinn 

mældist þó meiri hér (Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018). Að auki gátu hlutfallslega fleiri stúlkur svarað 

atriðinu, og munaði þar 11% til 33% eftir aldurshópum. Algengasta villan á þessu atriði var að víxla 

orðunum ekki og Tómas. Fylgni þessa atriðis við prófþátt var þó 0,40, sem telst viðunandi. Hins vegar 

þyrfti að endurskoða atriðið með það í huga að bæta stígandina, auk þess sem kanna mætti nánar 

mögulegar ástæður fyrir þeim greinilega kynjamun sem kom fram. Rétt svarhlutfall á atriði 25 (Mamma 

skammaði mig af því að ég reif nýju úlpuna mína.) var einnig hæst meðal barna í miðaldurshóp, en 

þessu atriði var bætt inn fyrir þriðju forprófun. Mörg börn náðu að endurtaka fyrri hluta 

málsgreinarinnar: „Mamma skammaði mig“ en áttu erfitt með að fylgja eftir því sem á eftir kom. Þau 

slepptu því iðulega síðari hluta hennar, breyttu orðalagi eða stökum orðum. Heildarhlutfall réttra svara 

var á atriðinu var undir 30% og fylgni við prófþátt aðeins 0,27, sem gefur til kynna að endurskoða þurfi 

þetta atriði. 

 Til viðbótar við atriði 20 og 25 sem þegar hafa verið tekin fyrir, var eitt atriði til viðbótar sem 

hafði fylgni við prófþátt undir 0,30. Atriði 8 (Afmælisbarnið fékk marga pakka í tilefni dagsins.) mældist 

þannig með fylgni 0,28 sem gefur tilefni til endurskoðunar á atriðinu. Það var ennfremur erfiðasta atriði 

prófþáttarins, en aðeins 3% barna á yngsta aldursbili náðu atriðinu réttu og 13% af heildarúrtaki. Rétt 

svarhlutfall eftir kyni var hins vegar nokkuð jafnt. Atriðinu var breytt á fyrir þriðju forprófun, en var áður: 

„Afmælisbarnið fékk marga pakka.“ Heildarhlutfall réttra svara var þá 87%, og gátu öll börn í eldri 

aldurshópum endurtekið setninguna rétt (Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018). Því er ljóst að höfundum 

hefur tekist vel til með að þyngja þetta atriði, en á sama tíma hafa tengsl milli þess hvort tiltekið barn 

nær atriðinu rétt og hvernig því vegnar á prófþættinum minnkað. 

 Þegar rýnt var nánar í rétt svarhlutfall eftir kyni kom í ljós að ásamt atriði 21, mældust sex 

atriði í prófþættinum þar sem kynjamunur reyndist vera yfir 30%. Í öllum tilfellum var rétt svarhlutfall 

hærra meðal stúlkna í samanburði við drengi. Af þessum atriðum komu tvö þeirra fram meðal yngstu 

barnanna. Það var annars vegar á atriði 5 (Hvað er hérna?), þar sem 68% stúlkna gátu endurtekið 

málsgreinina rétt, en einungis 29% drengja. Þessi munur fór þó minnkandi eftir aldri, auk þess sem 

fylgni atriðisins við prófþátt mældist 0,41 sem telst viðunandi. Hins vegar var munur milli stúlkna og 

drengja 36% á atriði 10 (Á eldhúsborðinu stendur súkkulaðiterta.). Þessi munur dróst þó einnig saman 

í takt við hækkandi aldur, og mældist enginn munur á atriðinu milli kynja innan elsta aldurshóps. 

Eftirstandandi fjögur atriði mátti hins vegar finna hjá miðaldurshópi. Þar nam munur á réttu svarhlutfalli 

milli kynja 37% á atriði 15 (Það berst góð lykt úr eldhúsinu.), en á atriðinu kom einnig fram þó nokkur 

munur innan yngsta og elsta aldurshóps. Þá reyndist munurinn vera 34% á atriði 17 (Var maðurinn 

ekki skoðaður af lækninum?), en var að mestu horfinn meðal elstu barnanna. Loks mældist 

kynjamunur 36% á atriði 6 (Kjóllinn hennar Nínu er rauður.) og 11 (Mig langar að fá þennan rauða 

bolta.), en var ógreinilegur á þar á yngsta og elsta aldursbili. Fylgni þessara sex atriða við prófþáttinn 

var á bilinu 0,40 til 0,64. Því væri æskilegt að halda þeim inni, en þó þyrfti að taka þennan kynjamun til 

athugunar. Til viðbótar við þessa upptalningu voru 11 atriði þar sem kynjamunur var á milli 20% og 
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30%, en þeim atriðum svöruðu hlutfallslega fleiri stúlkur einnig rétt. Í heildina var munur á milli 

kynjanna töluvert meira áberandi í tveimur yngri aldurshópum, en hlutfall réttra svara var orðið nokkuð 

jafnt eftir kyni á flestum atriðum á elsta aldursbili. 

 Villur barna á þessum prófþætti voru margar mjög sambærilegar. Áberandi munur kom til að 

mynda fram á atriði 5 (Hvað er hérna?) á milli barna á yngsta aldursbili og þeirra sem eldri eru, þar 

sem mun algengara var að yngri börn svöruðu: „Hvar?“ eða svöruðu spurningunni í stað þess að 

nefna hluti í umhverfinu. Þá var algengt á atriði 15 (Það berst góð lykt úr eldhúsinu.) að börnin skiptu 

út orðinu berst fyrir var og á atriði 10 (Á eldhúsborðinu stendur súkkulaðiterta.) að þau skiptu terta út 

fyrir kaka og stendur út fyrir er. Á atriði 12 (Þú ættir að reyna að flýta þér.) var orðinu ættir ennfremur 

gjarnan skipt út fyrir áttir og á atriði 18 (Hverjum finnst ekki gaman að horfa á barnatímann í 

sjónvarpinu?) var orðinu hverjum iðulega skipt út fyrir mér. Atriði 17 (Var maðurinn ekki skoðaður af 

lækninum?) oft breytt á þann veg að orðinu af var skipt út fyrir hjá, og orðinu ekki sleppt úr segðinni. 

Loks kom fyrir í atriði 16 (Lóa kvaddi gestina og fór heim.) að börnin muldruðu eitthvað óskýrt eða 

óskiljanlegt í stað orðsins kvaddi, og gat verið áhugavert að heyra hvað kom út úr því. Þessi listi er þó 

ekki tæmandi, en getur gefið vísbendingu um það hvar íslenskumælandi börn standa almennt við 

fjögurra til sex ára aldur hvað varðar orðaforða og orðhluta- og setningafræði, þar sem niðurstöður 

rannsókna benda til þess að börn eigi almennt erfiðara með að endurtaka setningagerðir sem þau 

hafa ekki náð tökum á (Newcomer og Hammill, 1988). 

 Innri áreiðanleiki prófþáttarins Tjáning: Endurtekning setninga reyndist góður, en hann mældist 

0,89. Hann var því örlítið lægri en í fyrstu forprófun (Sólveig Arnardóttir, 2014), en hélst stöðugur á 

milli annarrar og þriðju forprófunar (Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018), þrátt fyrir að tveimur atriðum 

væri bætt við og einu til viðbótar breytt. Þá mældist áreiðanleiki hér hærri en á sambærilegum 

prófþætti í íslenskri staðfærslu TOLD-2P, Endurtekning setninga, sem var 0,85 að miðgildi yfir öll 

aldursbil (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 1995). 

6.1.5 Tjáning: Endurtekning orðleysa 
Prófþátturinn Tjáning: Endurtekning orðleysa byggir á því að prófandi les fyrir barn orðleysur sem því 

er ætlað að endurtaka. Þó er hér litið fram hjá mögulegum framburðarfrávikum eða -tilbrigðum. Líkt og 

áður hefur komið fram reyndist prófþátturinn sá auðveldasti í málþroskaprófinu MELB í heild sinni (sjá 

einnig Hafdís Erla Valdimarsdóttir, 2018) og var dreifing atriða á prófþættinum skekkt, þar sem 

rjáfurhrif komu fram á öllum aldursbilum. Lítil stígandi kom fram á getu milli tveggja eldri 

aldurshópanna, og greindi prófþátturinn ekki þar á milli með viðunandi hætti (sjá inngangshluta þessa 

kafla, 6 Umræður). Tjáning: Endurtekning orðleysa samanstendur af alls 20 atriðum. Þar af var ekkert 

atriði sem var svarað rétt af færri en helmingi barna í úrtaki. Þrjú atriði höfðu yfir heildina rétt 

svarhlutfall á bilinu 50% og 70%, en öðrum atriðum var svarað rétt af yfir 70% barna. 

 Atriði 10 (dengishælapi) reyndist erfiðasta atriði prófþáttarins. Í heildina voru 56% barna sem 

gátu atriðið rétt. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart þegar litið er til þess rannsóknir hafa gefið til 

kynna að samhljóðaklasar og fjöldi atkvæða hafa neikvæð áhrif á nákvæmni í framburði barna á 

orðleysum (t.d. Gathercole og Baddeley, 1989), en atriðið er myndað úr fimm atkvæðum á sama tíma 

og það inniheldur tvo samhljóðaklasa og er flækjustig þess því hærra en annarra orðleysa í atriðasafni 

prófþáttarins. Í takt við prófþáttinn í heild greindi atriðið betur á milli yngri hópanna en eldri, en einungis 
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1% munur var á hlutfalli réttra svara á miðaldurshópi og þess yngsta. Þar eftir kom atriði 19 

(núpasande), þar sem rétt svarhlutfall í heildarúrtaki var 57%. Þá reyndist þriðja erfiðasta atriði 

prófþáttarins vera atriði 17 (simlagútú) með hlutfall réttra svara í heildina 64%. Fylgni atriðinna þriggja 

við prófþátt mældist á bilinu 0,35 til 0,42 sem telst viðunandi, og væri því æskilegt að halda þessum 

atriðum inni. 

 Atriði 1 (dæna) var hins vegar auðveldasta atriði prófþáttarins. Rjáfurhrif komu þar fram á 

öllum aldurshópum. Yfir heildina mældist hlutfall réttra svara 96%, en hlutfallslega flest börn á miðstigi 

svöruðu því réttu. Atriði 1 var ennfremur eina atriði prófþáttarins þar sem fylgni við heildarframmistöðu 

mældist neikvæð. Þessar niðurstöður styðja við niðurstöður annarrar forprófunar (Hildur Rut 

Sigurbjartsdóttir, 2018), og má af því draga þá ályktun að þetta prófatriði eigi ekki erindi í lokaútgáfu 

málþroskaprófsins. Þá var atriði 4 (reppingur) eina atriði prófþáttarins sem var svarað rétt af öllum 

börnum í elsta aldurshópi. Því var jafnframt svarað rétt meðal 98% barna á miðaldurshópi, en atriðið 

greindi betur á milli yngri barnanna. Fylgni atriðisins við heildarprófþátt mældist 0,29. Af þeim sökum 

þyrfti að endurskoða þetta atriði, en mögulega mætti breyta því smávægilega til þess að auka stígandi 

eftir aldri og auka þar með mögulega fylgni. 

 Til viðbótar við atriði 1 sem þegar hefur verið fjallað um, voru sjö atriði þar sem stígandi kom 

ekki fram eftir aldri. Það voru atriði 9 (sókanabena), atriði 16 (nílakam), atriði 20 (rasatænal), atriði 2 

(núta), atriði 13 (delon), atriði 11 (nator) og atriði 14 (fúmalis). Þar að auki mældist fylgni við 

frammistöðu á prófþættinum einnig undir 0,20 á atriði 2 og atriði 13, og á milli 0,20 og 0,29 á atriði 11 

og atriði 14. Önnur atriði sem mældust með fylgni undir 0,30 voru atriði 5 (hyssungur), atriði 8 

(tuðunæfa), atriði 15 (pakatæl) og atriði 18 (morganlító). Fylgni þessara atriða við heildarskor á 

prófþættinum var á bilinu 0,18 til 0,25. 

 Hægt var að greina nokkur mynstur í villum á þessum prófþætti. Í fyrsta lagi höfðu börnin þar 

tilhneigingu til þess að breyta orðleysunum á þá vegu að samhljóðasamlögun kæmi fram við aðra 

samhljóða í sömu orðleysu. Þannig kom til að mynda fyrir að atriði 8 (tuðunæfa) yrði að tufunæfa, 

atriði 15 (pakatæl) yrði að takatæl og að atriði 17 (simlagútú) breyttist í simlagúgú eða simlatútú. Í öðru 

lagi kom fyrir að börnin aðlöguðu orðleysurnar að tækum orðum, að minnsta kosti að hluta. Það mátti 

til að mynda sjá á atriði 3 (mumbi) sem varð gjarnan að mundi, auk þess sem atriði 7 (fækilnappur) 

sem varð að fækilhnappur og atriði 19 (núpasande) breyttist í núpasandur. Í þriðja lagi komu enn aðrar 

villur fram þar sem börn víxluðu einstökum hljóðum innan orðleysunnar, svo sem þar sem atriði 16 

(nílakam) varð að mílakan eða línakam og atriði 15 (pakatæl) varð að patakæl. Loks komu fram villur 

sem virtust tilviljunum háðar, svo sem villur þar sem börn endurtóku atriði 19 (núpasande) sem 

múvesande, núkasande, múkasande eða jafnvel núkasanbe eða núpastati. Smávægilegar villur þar 

sem einungis eitt eða tvö hljóð voru annaðhvort felld út eða þeim breytt virtust hér vera algengari en 

aðrar villur. Þá virtist einnig oftar koma fyrir að ruglingur væri á samhljóðum en sérhljóðum og á öðrum 

atkvæðum en fyrsta áhersluatkvæði orðleysunnar, auk þess sem áherslur og hrynjandi var yfirleitt rétt. 

  Ólíkt öðrum prófþáttum málþroskaprófsins MELB er Tjáning: Endurtekning orðleysa ekki 

ætlað að meta börn á samfelldu rófi eftir því hversu vel þau standa í málþroska í samanburði við 

jafnaldra. Þvert á móti skiptir hér mestu máli að prófþátturinn greini með viðunandi hætti á milli barna 

með dæmigerðan málþroska og barna með málhömlun (Dollaghan og Campbell, 1998). Vegna eðli 



  

70 

prófþáttarins er ekki mögulegt að meta atriðasafn hans með sama hætti og gert hefur verið á öðrum 

fimm prófþáttum máltjáningarhluta. Því verður ekki kafað dýpra í einstök atriði Tjáning: Endurtekning 

orðleysa hér. Þó er vert að taka fram að við framkvæmd fyrstu forprófunar var gerð athugun þar sem 

prófþátturinn var lagður fyrir þrjú börn innan aldursbilanna sem áður höfðu verið greind með sértæka 

málþroskaröskun til samanburðar við meðaltöl úr forprófun. Niðurstöður þar sýndu að börnin þrjú 

mældust öll undir meðalgetu barna með dæmigerðan málþroska. Þessi athugun gefur þannig 

vísbendingu um að prófþátturinn hafi burði til þess að greina á milli barna með og án málhömlunar, líkt 

og honum er gert að gera (Sólveig Arnardóttir, 2014). Hins vegar var úrtak mjög smátt, auk þess sem 

14 atriði hafa síðan verið felld út úr atriðasafni. Til þess að meta gæði prófþáttarins þyrfti því líklega að 

endurtaka samanburðarrannsókn sem þessa, með stærra sniði, áður en kemur að endanlegri útgáfu 

prófsins. 

 Loks var innri áreiðanleiki prófþáttarins Tjáning: Endurtekning orðleysa 0,72, sem telst 

viðunandi. Ekki er að finna samsvarandi prófþátt í íslenskri staðfærslu TOLD-2P eða öðrum 

málþroskaprófum sem stuðst er við hér á landi í dag. Hins vegar mældist áreiðanleiki prófþáttarins 

töluvert lægri hér en í fyrstu forprófun (Sólveig Arnardóttir, 2014). Þrátt fyrir að prófþátturinn hafi staðið 

óbreyttur á milli annarrar og þriðju forprófunar mældist hann þó mun hærri nú (Hildur Rut 

Sigurbjartsdóttir, 2018), sem líklega kemur til vegna stærra, dreifðara úrtaks en notast var við þá. 

6.1.6 Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða 
Síðasti prófþáttur málþroskaprófsins MELB, Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða er framburðarhluti 

þess, og er honum ætlað að afla upplýsinga um hljóðkerfi barnanna. Börnum eru hér sýndar myndir og 

þeim gert að tjá hvað þær sýna. Prófþátturinn greindi nokkuð jafnt á milli barna eftir aldursbilum. Þó 

voru engin atriði sem undir 30% barna af heildarúrtaki gátu rétt, auk þess sem rjáfurhrif komu fram í 

elsta aldurshópi. Það má þó líklega rekja til þess að við skorun var tekið tillit til frávika í framburði sem 

teljast aldurssamsvarandi fyrir sex ára gömul börn, en auk þess hafa íslensk börn jafnan náð tökum á 

flestum málhljóðum tungumálsins á þeim aldri (Þóra Másdóttir, 2014). Eins og áður hefur komið fram 

mældist marktækur munur á milli frammistöðu stúlkna og drengja á prófþættinum (sjá inngangshluta 

þessa kafla, 6 Umræður) og tekur umfjöllunin hér mið af því. Af alls 23 atriðum á prófþættinum, voru 

níu þeirra sem uppfylltu þrjú fyrrgreind skilyrði. Það eru atriði 10 (nashyrningur), atriði 13 

(köngulóarvefur), atriði 14 (miðvikudagur), atriði 17 (þyrla), atriði 18 (þríhyrningur), atriði 19 (veðrið), 

atriði 20 (fiðrildi), atriði 22 (klifra) og atriði 23 (blaðra). Hins vegar voru fjögur atriði þar sem stígandi 

kom ekki fram eftir aldri, atriði 8, 11, 16 og 21. 

 Atriði 8 (paprika) var svarað rétt af hlutfallslega flestum börnum á miðaldursbili. Rétt 

svarhlutfall atriðisins mældist 81% og greindi betur á milli yngri aldursbila. Þegar rýnt var nánar í 

hlutfall réttra svara eftir kyni mátti hins vegar sjá að rétt svarhlutfall meðal stúlkna á yngsta aldursbili 

mældist hærra en heildarhlutfall réttra svara á atriðinu, eða 86%. Á sama tíma var rétt svarhlutfall 

drengja á sama aldri einungis 41%. Munur milli kynja var ívið minni á miðaldursbili en mældist þó 25%, 

þar eð allar stúlkur á þeim aldri gátu atriðið rétt. Á elsta aldursbili mældist rétt svarhlutfall stúlkna 

töluvert lægra, eða 80%, sem var lægra en hlutfall réttra svara meðal elstu drengja og yfir heildina. 

Þrátt fyrir þessar niðurstöður reyndist fylgni atriðis við prófþátt vera 0,58 sem gefur til kynna að halda 
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eigi atriðinu inni, en þó mætti skoða betur mögulegar ástæður fyrir því að niðurstöður raðast eftir aldri 

og kyni á þennan hátt. 

 Hlutfallslega fleiri börn svöruðu atriði 11 (eðla) rétt á yngsta aldursbili en á miðaldursbili. 

Stígandi var þó mjög afgerandi á milli yngri aldursbila og þess elsta, en 42% munur var á milli yngsta 

og elsta aldursbils. Kynjamunur var nokkur á atriðinu á tveimur yngri aldursbilum, eða 21% til 25% 

stúlkum í vil, en hlutfallslega fleiri drengir gátu atriðið rétt í elsta aldurshópi. Niðurstöður á atriði 16 

(núðlur) voru mjög sambærilegar þeim sem atriði 11 (eðla) gaf. Á báðum atriðum var langalgengast að 

börnin einfölduðu innstöðuklasann í orðinu, sem var því borið fram ella og núllur. Fylgni atriðanna við 

heildarframmistöðu á prófþætti var 0,58 og 0,59 sem bendir til þess að halda ætti báðum þeirra inni. 

Loks var hlutfall réttra svara á atriði 21 (kartafla) jafnt á milli miðaldurshóps og þess elsta. 

Heildarhlutfall réttra svara var hér 71%, en þegar litið er til hvors kyns fyrir sig má þó jafnframt sjá að 

hlutfall réttra svara var hærra meðal stúlkna á yngsta aldursbili, þar sem 77% gátu atriðið rétt. 

Kynjamunur á þeim aldri mældist ennfremur 48% stúlkum í hag, en var hverfandi á eldri aldursbilum. 

 Til viðbótar við atriði 8 og atriði 21 sem hafa þegar verið tekin til umfjöllunar, má greina sjö 

atriði þar sem kynjamunur mældist 40% eða yfir á minnst einu aldursbili. Í öllum tilfellum var rétt 

svarhlutfall þar hærra meðal stúlkna en drengja, en munurinn þar á milli nam mest 49%. Á yngsta 

aldursbili voru atriðin alls þrjú talsins, atriði 4 (sjúkrabíll), atriði 10 (nashyrningur) og atriði 22 (klifra). Á 

miðaldursbili voru þau ennfremur fjögur, atriði 15 (hamborgari), atriði 19 (veðrið), atriði 20 (fiðrildi) og 

atriði 23 (blaðra). Fylgni allra þessara atriða við prófþátt reyndist þó viðunandi. Að auki voru 26 atriði 

þar sem kynjamunur mældist frá 20% til 39% á þessum tveimur aldursbilum, einnig stúlkum í vil. 

Meðal elstu barnanna hafði munur milli stúlkna og drengja að miklu leyti jafnast út, og var þar að 

mestu leyti ógreinanlegur. Aðeins var eitt atriði þar sem slíkur munur kom greinilega fram, en það var 

á atriði 23 (blaðra). Ólíkt því mynstri greindist meðal yngri aldurshópanna, gátu þó hlutfallslega fleiri 

drengir hér borið orðið rétt fram í samanburði við stúlkur, og nam munurinn 32%. 

 Ákveðið óöryggi kom upp meðal prófenda við skorun þriggja atriða. Það voru atriði 10 

(nashyrningur), atriði 18 (þríhyrningur) og atriði 14 (miðvikudagur). Vegna þess að framburður þessara 

orða reynist hugsanlega oft óskýr í daglegu tali meðal fullorðinna er álitamál hvers konar einfaldanir á 

að telja til frávika og hvenær má greina sem svo að framburður barna samsvari í raun framburði 

fullorðinna. Því var hér ákveðið í samráði við höfunda að gefa einnig rétt fyrir þegar brottfall varð á /r/ í 

orðunum nashyrningur og þríhyrningur, sbr. [naːshɪtniŋkʏr] og [θri:hɪtniŋkʏr] (enda fyllilega rétt 

framburðartilbrigði), sem og á brottfalli á /v/ með samsvarandi lengingu á /ð/ í miðvikudagur, sbr. 

[mɪðːɪkʏtaɣʏr]. Til þess að tryggja samræmi milli prófenda á þessum þremur atriðum þyrfti að ákvarða 

endanlega hvers konar frávik frá skýrum framburði ætti að samþykkja sem jafngild tilbrigði orðanna. 

 Loks voru nokkur atriði sem börn þekktu síður en önnur. Á þessum atriðum þurfti oftar að 

notast við seinkaða eftirhermu (e. delayed imitation) til þess að laða fram framburð orðsins hjá barninu 

en á öðrum atriðum prófþáttarins, en í því fólst að spyrja til að mynda: „Er þetta galdranorn eða 

jólasveinn?“. Þannig var barninu gefið rétt markorð í formi spurningar sem inniheldur tvo 

svarmöguleika, þar sem fyrri valkostur gaf rétt svar. Þetta voru einkum atriði 16 (núðlur) sem gjarnan 

voru taldar vera spagettí, atriði 7 (galdranorn) þar sem mörg börn gátu einungis stofn orðsins, norn, án 

aðstoðar, atriði 14 (miðvikudagur) sem börn giskuðu iðulega að væri föstudagur út frá leiðbeiningum 
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sem gefnar voru með mynd atriðisins og atriði 9 (útvarp) sem algengt var að börn teldu vera 

myndavél, enda eru hefðbundin útvörp ekki jafnalgeng og áður var í því formi sem myndin sýnir. Þá 

töldu mörg börn að atriði 19 (veðrið) sýndi Ísland eða sól, en fylgjandi mynd sýnir veðurfræðing benda 

á verðurkort af Íslandi. Á þessu atriði var nokkuð um að börnin næðu atriðinu ekki réttu þrátt fyrir 

vísbendingu í gegnum seinkaða eftirhermu, en í þeim tilfellum þurfti að notast við beina eftirhermu (e. 

direct imitation) þar sem barninu voru gefin einföld fyrirmæli um að endurtaka orðið sbr. „Segðu 

veðrið“, til þess að fá fram framburð barnsins á orðinu. 

 Innri áreiðanleiki prófþáttarins Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða var 0,92, og telst því 

mjög góður. Áreiðanleiki reyndist því sambærilegur og í fyrstu forprófun (Sólveig Arnardóttir, 2014), en 

hærri í samanburði við niðurstöður annarrar forprófunar (Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018) þrátt fyrir 

að aðeins einu atriði hafi verið bætt við í atriðasafn undirprófsins á milli annarrar og þriðju forprófunar. 

Loks mældist áreiðanleiki töluvert hærri hér en á sambærilegum prófþætti í íslenskri staðfærslu TOLD-

2P, Framburður, sem var 0,82 að miðgildi yfir öll aldursbil (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 1995). 
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7 Ályktanir 
Þessi rannsókn er liður í samningu málþroskaprófsins Málfærni eldri barna (MELB). Tilgangur hennar 

var að leggja mat á hentugleika atriðasafns þeirra prófþátta sem lúta að máltjáningarhluta prófsins við 

að greina málfærni barna á aldrinum fjögurra til sex ára. Helstu niðurstöður bentu til þess að innri 

áreiðanleiki prófhlutans í heild væri mjög góður, auk þess sem áreiðanleiki stakra undirprófa spannaði 

frá því að vera viðunandi og til þess að vera mjög góður. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

prófhlutinn standi undir þeim kröfum sem gerðar eru til málþroskaprófa sem notuð eru til greiningar á 

styrkleikum og veikleikum í málhæfni barna. 

 Þegar rýnt var í heildarstigafjölda barna á prófþáttunum sex kom í ljós að geta þeirra jókst í 

flestum tilfellum eftir aldri. Prófþættirnir Tjáning: Endurtekning setninga og Tjáning: Endurtekning 

orðleysa greindu þó betur á milli yngri barna en þeirra eldri, auk þess sem viðunandi stígandi kom ekki 

fram á síðarnefnda prófþættinum á milli eldri hópanna. Þá greindist munur í frammistöðu á milli stúlkna 

og drengja á prófþættinum Tjáning: Endurtekning setninga, sem og á Tjáning: Framburður fjölatkvæða 

orða, stúlkum í vil. Þótt hér hafi verið velt upp nokkrum mögulegum ástæðum fyrir þessum kynjamun, 

er áríðandi að kafa dýpra og framkvæma frekari tölfræðigreiningu með það að leiðarljósi að sannreyna 

þær skýringar sem settar voru fram, eða aðrar sem gætu legið þar að baki. 

 Niðurstöður atriðagreiningar sýndu að dreifingu atriða eftir réttu svarhlutfalli var ábótavant á 

nokkrum prófþáttum. Annars vegar mætti fjölga léttum atriðum í Tjáning: Botnun setninga 1, Tjáning: 

Botnun setninga 2 og Tjáning: Endurtekning setninga til þess að undirprófin þrjú geti greint stöðu 

ungra barna með slakan málþroska hvað varðar tjáningu á nákvæmari hátt. Hins vegar er vöntun á 

meðalþungum atriðum í prófþættinum Tjáning: Orð sem gæti þá greint betur virkan orðaforða eldri 

barna með færni í máltjáningu sem samsvarar meðalgetu jafnaldra. Að auki komu fram greinileg 

rjáfurhrif í frammistöðu á undirprófunum Tjáning: Endurtekning orðleysa og Tjáning: Framburður 

fjölatkvæða orða. Þó þarf hér að taka tillit til þess að færni barna á þeim sviðum sem þessum tveimur 

undirprófum er gert að meta nálgast jafnan fyrr meðalgetu fullorðinna en aðrir þættir sem 

málþroskaprófið nær til, og má gera ráð fyrir að þá skekkju sem kom fram í þyngdardreifingu atriða á 

þessum prófþáttum megi að miklu leyti rekja til þess. 

 Nokkur atriði í atriðasafni uppfylltu ekki þau skilyrði sem krafa var gerð til hvað varðar 

sundurgreiningu eftir bæði getu og aldri, og tengsl við frammistöðu á prófþætti í heild. Þessi atriði hafa 

því líklega ekki burði til þess að meta málþroska fjögurra til sex ára barna í núverandi mynd. Í 

framhaldinu þarf því að ákvarða hver þeirra á að taka út eða endurskoða, ýmist með tilliti til orðalags, 

réttra svarmöguleika, leiðbeininga prófenda til barna, fyrirmæla á skorblaði og/eða fylgjandi myndefnis. 

Að auki gefa niðurstöður tilefni til þess að endurhugsa hvort prófþátturinn Tjáning: Endurtekning 

orðleysa eigi sem slíkur erindi inn í lokaútgáfu prófsins, en til viðbótar við skekkta dreifingu atriða í 

atriðasafni mældist samband hans við aðra prófþætti einungis veikt, að undantöldu sambandi við 

prófþáttinn Tjáning: Endurtekning setninga sem þó var miðlungssterkt. Því er ekki hægt að tryggja að 

prófþátturinn Tjáning: Endurtekning orðleysa meti í raun sömu hugsmíð frá öðrum sjónarhóli á sama 

hátt og hinir prófþættirnir fimm, þar sem tengsl mældust ýmist miðlungssterk eða sterk, enda er honum 

ekki ætlað að meta stöðu barna í málþroska með sama hætti. 
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 Niðurstöður þessarar forprófunar gefa vísbendingu um styrkleika og veikleika 

máltjáningarhluta málþroskaprófsins MELB eins og hann stendur í dag. Með því að móta prófið í 

samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar, sem og rannsóknar Hafdísar Erlu Valdimarsdóttur 

(2018) á málskilningshluta prófsins, er á markvissan hátt hægt að bæta próffræðilega eiginleika þess 

fyrir næstu skref í þróun þess. Þrátt fyrir að enn sé langur vegur í eiginlega útgáfu prófsins sem meðal 

annars felst í stöðlun prófsins á landsvísu og réttmætisathugunum við önnur próf, er ljóst að með 

tilkomu þessarar rannsóknar erum við þar einu skrefi nær en áður. 
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Fylgiskjal 8 

Tafla 24. Niðurstöður Tukey HSD eftirásamanburðar á meðaltalsmun milli aldursbila á prófþáttum 

máltjáningarhluta 

Prófþættir Meðaltalsmunur 
(staðalvilla) 

p-gildi 

Tjáning: Orð 

4;0-4;3 
4;10-5;1 -4,04 (0,68) ,000* 
5;8-5;11 -7,22 (0,65) ,000* 

4;10-5;1 
4;0-4;3 4,04 (0,68) ,000* 
5;8-5;11 -3,18 (0,63) ,000* 

5;8-5;11 
4;0-4;3 7,22 (0,65) ,000* 
4;10-5;1 3,18 (0,63) ,000* 

Tjáning: Botnun 
setninga 1 

4;0-4;3 
4;10-5;1 -3,79 (0,86) ,000* 
5;8-5;11 -7,20 (0,83) ,000* 

4;10-5;1 
4;0-4;3 3,79 (0,86) ,000* 
5;8-5;11 -3,40 (0,80) ,000* 

5;8-5;11 
4;0-4;3 7,20 (0,83) ,000* 
4;10-5;1 3,40 (0,80) ,000* 

Tjáning: Botnun 
setninga 2 

4;0-4;3 
4;10-5;1 -2,84 (0,76) ,001* 
5;8-5;11 -6,91 (0,73) ,000* 

4;10-5;1 
4;0-4;3 2,84 (0,76) ,001* 
5;8-5;11 -4,07 (0,71) ,000* 

5;8-5;11 
4;0-4;3 6,91 (0,73) ,000* 
4;10-5;1 4,07 (0,71) ,000* 

Tjáning: 
Endurtekning 
setninga 

4;0-4;3 
4;10-5;1 -4,79 (1,04) ,000* 
5;8-5;11 -7,62 (1,00) ,000* 

4;10-5;1 
4;0-4;3 4,79 (1,04) ,000* 
5;8-5;11 -2,83 (0,97) ,011* 

5;8-5;11 
4;0-4;3 7,62 (1,00) ,000* 
4;10-5;1 2,84 (0,97) ,011* 

Tjáning: 
Endurtekning 
orðleysa 

4;0-4;3 
4;10-5;1 -1,61 (0,65) ,036* 
5;8-5;11 -2,60 (0,62) ,000* 

4;10-5;1 
4;0-4;3 1,61 (0,65) ,036* 
5;8-5;11 -0,99 (0,60) ,227 

5;8-5;11 
4;0-4;3 2,60 (0,62) ,000* 
4;10-5;1 0,99 (0,60) ,227 

Tjáning: Framburður 
fjölatkvæða orða 

4;0-4;3 
4;10-5;1 -3,6 (1,21) ,010* 
5;8-5;11 -6,73 (1,16) ,000* 

4;10-5;1 
4;0-4;3 3,58 (1,21) ,010* 
5;8-5;11 -3,14 (1,12) ,016* 

5;8-5;11 
4;0-4;3 6,73 (1,16) ,000* 
4;10-5;1 3,14 (1,12) ,016* 

*Marktekt miðað við p < ,05 
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Fylgiskjal 9 

Tafla 25. Hlutfall réttra svara eftir kyni meðal barna á yngsta aldursbili fyrir hvert atriði prófþáttarins 

Tjáning: Endurtekning setninga, auk mismunar á réttu svarhlutfalli eftir kyni  

Prófatriði Drengir Stúlkur Mismunur 

01 ,71 ,82 -,11 
02 ,59 ,77 -,18 
03 ,71 ,77 -,07 
04 ,59 ,77 -,18 
05 ,29 ,68 -,39 
06 ,65 ,68 -,03 
07 ,59 ,77 -,18 
08 ,00 ,05 -,05 
09 ,29 ,59 -,30 
10 ,24 ,59 -,36 
11 ,59 ,59 ,00 
12 ,41 ,45 -,04 
13 ,24 ,27 -,04 
14 ,35 ,59 -,24 
15 ,12 ,32 -,20 
16 ,18 ,41 -,23 
17 ,12 ,27 -,16 
18 ,12 ,27 -,16 
19 ,24 ,27 -,04 
20 ,12 ,27 -,16 
21 ,06 ,23 -,17 
22 ,00 ,09 -,09 
23 ,06 ,00 ,06 
24 ,06 ,05 ,01 
25 ,12 ,14 -,02 
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Tafla 26. Hlutfall réttra svara eftir kyni meðal barna á miðaldursbili fyrir hvert atriði prófþáttarins 

Tjáning: Endurtekning setninga, auk mismunar á réttu svarhlutfalli eftir kyni  

Prófatriði Drengir Stúlkur Mismunur 
01 ,75 ,96 -,21 
02 ,75 ,96 -,21 
03 ,85 1,00 -,15 
04 ,75 ,88 -,13 
05 ,70 ,88 -,18 
06 ,60 ,96 -,36 
07 ,85 ,96 -,11 
08 ,05 ,08 -,03 
09 ,75 ,83 -,08 
10 ,50 ,54 -,04 
11 ,60 ,96 -,36 
12 ,60 ,75 -,15 
13 ,55 ,54 ,01 
14 ,65 ,83 -,18 
15 ,30 ,67 -,37 
16 ,45 ,71 -,26 
17 ,20 ,54 -,34 
18 ,30 ,50 -,20 
19 ,20 ,50 -,30 
20 ,15 ,42 -,27 
21 ,25 ,58 -,33 
22 ,25 ,29 -,04 
23 ,10 ,29 -,19 
24 ,15 ,21 -,06 
25 ,20 ,38 -,18 
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Tafla 27. Hlutfall réttra svara eftir kyni meðal barna á eldra aldursbili fyrir hvert atriði prófþáttarins 

Tjáning: Endurtekning setninga, auk mismunar á réttu svarhlutfalli eftir kyni  

Prófatriði Drengir Stúlkur Mismunur 
01 ,93 1,00 -,07 
02 ,89 ,92 -,03 
03 ,93 ,96 -,03 
04 ,86 ,92 -,06 
05 ,96 1,00 -,04 
06 ,93 1,00 -,07 
07 1,00 ,96 ,04 
08 ,29 ,24 ,05 
09 ,75 ,92 -,17 
10 ,68 ,68 ,00 
11 ,86 ,84 ,02 
12 ,89 ,76 ,13 
13 ,79 ,76 ,03 
14 ,79 ,84 -,05 
15 ,68 ,80 -,12 
16 ,71 ,88 -,17 
17 ,50 ,52 -,02 
18 ,71 ,68 ,03 
19 ,29 ,52 -,23 
20 ,32 ,28 ,04 
21 ,25 ,36 -,11 
22 ,54 ,52 ,02 
23 ,39 ,40 -,01 
24 ,32 ,28 ,04 
25 ,21 ,36 -,15 
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Tafla 28. Heildarhlutfall réttra svara eftir kyni fyrir hvert atriði prófþáttarins Tjáning: Endurtekning 

setninga, auk mismunar á réttu svarhlutfalli eftir kyni  

Prófatriði Drengir Stúlkur Mismunur 
01 ,82 ,93 -,11 
02 ,77 ,89 -,12 
03 ,85 ,92 -,07 
04 ,75 ,86 -,11 
05 ,71 ,86 -,15 
06 ,75 ,89 -,13 
07 ,85 ,90 -,06 
08 ,14 ,13 ,01 
09 ,63 ,79 -,16 
10 ,51 ,61 -,10 
11 ,71 ,80 -,10 
12 ,68 ,66 ,01 
13 ,57 ,54 ,03 
14 ,63 ,76 -,13 
15 ,42 ,61 -,19 
16 ,49 ,68 -,18 
17 ,31 ,45 -,14 
18 ,43 ,49 -,06 
19 ,25 ,44 -,19 
20 ,22 ,32 -,11 
21 ,20 ,39 -,19 
22 ,31 ,31 ,00 
23 ,22 ,24 -,02 
24 ,20 ,18 ,02 
25 ,18 ,30 -,11 
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Fylgiskjal 10 

Tafla 29. Hlutfall réttra svara eftir kyni meðal barna á yngsta aldursbili fyrir hvert atriði prófþáttarins 

Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða, auk mismunar á réttu svarhlutfalli eftir kyni 

Prófatriði Drengir Stúlkur Mismunur 

01 ,88 ,91 -,03 
02 ,71 ,77 -,07 
03 ,59 ,77 -,18 
04 ,47 ,91 -,44 
05 ,35 ,68 -,33 
06 ,29 ,55 -,25 
07 ,35 ,59 -,24 
08 ,41 ,86 -,45 
09 ,24 ,55 -,31 
10 ,18 ,64 -,46 
11 ,29 ,50 -,21 
12 ,53 ,68 -,15 
13 ,35 ,55 -,19 
14 ,35 ,68 -,33 
15 ,29 ,59 -,30 
16 ,24 ,45 -,22 
17 ,35 ,55 -,19 
18 ,24 ,50 -,26 
19 ,06 ,36 -,30 
20 ,12 ,32 -,20 
21 ,29 ,77 -,48 
22 ,24 ,64 -,40 
23 ,06 ,41 -,35 
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Tafla 30. Hlutfall réttra svara eftir kyni meðal barna á miðaldursbili fyrir hvert atriði prófþáttarins 

Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða, auk mismunar á réttu svarhlutfalli eftir kyni  

Prófatriði Drengir Stúlkur Mismunur 

01 ,90 ,96 -,06 
02 ,65 ,92 -,27 
03 ,65 ,88 -,23 
04 ,75 ,96 -,21 
05 ,85 1,00 -,15 
06 ,65 ,96 -,31 
07 ,60 ,83 -,23 
08 ,75 1,00 -,25 
09 ,75 ,96 -,21 
10 ,60 ,79 -,19 
11 ,25 ,50 -,25 
12 ,70 ,96 -,26 
13 ,55 ,79 -,24 
14 ,50 ,88 -,38 
15 ,30 ,79 -,49 
16 ,20 ,46 -,26 
17 ,50 ,63 -,13 
18 ,35 ,63 -,28 
19 ,05 ,46 -,41 
20 ,05 ,50 -,45 
21 ,70 ,83 -,13 
22 ,35 ,67 -,32 
23 ,05 ,50 -,45 
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Tafla 31. Hlutfall réttra svara eftir kyni meðal barna á elsta aldursbili fyrir hvert atriði prófþáttarins 

Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða, auk mismunar á réttu svarhlutfalli eftir kyni 

Prófatriði Drengir Stúlkur Mismunur 

01 ,96 ,96 ,00 
02 ,96 ,96 ,00 
03 ,89 ,96 -,07 
04 ,89 ,92 -,03 
05 1,00 ,88 ,12 
06 ,89 ,88 ,01 
07 ,89 ,88 ,01 
08 ,89 ,80 ,09 
09 ,86 ,92 -,06 
10 ,71 ,76 -,05 
11 ,89 ,76 ,13 
12 ,89 ,96 -,07 
13 ,86 ,84 ,02 
14 ,82 ,72 ,10 
15 ,75 ,64 ,11 
16 ,79 ,80 -,01 
17 ,75 ,84 -,09 
18 ,79 ,64 ,15 
19 ,57 ,44 ,13 
20 ,50 ,44 ,06 
21 ,79 ,76 ,03 
22 ,68 ,48 ,20 
23 ,68 ,36 ,32 
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Tafla 32. Heildarhlutfall réttra svara eftir kyni fyrir hvert atriði prófþáttarins Tjáning: Framburður 

fjölatkvæða orða, auk mismunar á réttu svarhlutfalli eftir kyni  

Prófatriði Drengir Stúlkur Mismunur 

01 ,92 ,94 -,02 
02 ,80 ,89 -,09 
03 ,74 ,87 -,13 
04 ,74 ,93 -,19 
05 ,78 ,86 -,07 
06 ,66 ,80 -,14 
07 ,66 ,77 -,11 
08 ,72 ,89 -,16 
09 ,66 ,82 -,16 
10 ,54 ,73 -,19 
11 ,54 ,59 -,05 
12 ,74 ,87 -,13 
13 ,63 ,73 -,10 
14 ,60 ,76 -,16 
15 ,49 ,68 -,18 
16 ,46 ,58 -,12 
17 ,57 ,68 -,11 
18 ,51 ,59 -,08 
19 ,28 ,42 -,15 
20 ,26 ,42 -,16 
21 ,63 ,79 -,16 
22 ,46 ,59 -,13 
23 ,32 ,42 -,10 

 


