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Útdráttur 
Í þessari ritgerð sem lögð er fram til B.A.-prófs í almennum málvísindum á 

hugvísindasviði Háskóla Íslands er fjallað um sértæka málþroskaröskun (e. Specific 

Language Impairments). Rætt er um helstu einkenni sértækrar málþroskaröskunar, 

hvernig hún er greind og því velt upp hvort málþroskarröskun séu í raun eins sértæk og 

nafnið gefur til kynna. Fjallað verður um hugtakabreytingu sem hefur átt sér stað á síðustu 

árum, hvers vegna farið var í þessa hugtakabreytingu og áhrif hennar á starf 

talmeinafræðinga, bæði hér á Íslandi og erlendis. Við gerð ritgerðarinnar voru tekin viðtöl 

við tvo starfandi talmeinafræðinga á Íslandi vegna skorts á heimildum um áhrif 

hugtakabreytingarinnar á starf talmeinafræðinga á Íslandi. Niðurstöðurnar eru að ástæða 

breytingarinnar er m.a. sú að röskunin er ekki eins sértæk og nafn hennar gefur til kynna 

og algengt er að börn með sértæka málþroskaröskun séu t.d. greind með lesblindu eða 

ADHD, erfitt hefur reynst að færa rök fyrir því að óyrt greind hafi áhrif á meðferðarúrræði 

og því hafa greiningarviðmiðum fyrir röskunina, sem nú ber nafnið málþroskaröskun 

(DLD) (e. Developmental Language Disorder, DLD), verið breytt. Breytingin hefur ekki 

haft nein teljandi áhrif á starf talmeinafræðinga hér á landi en erlendis hefur þeim börnum 

sem fá greiningu fjölgað vegna breytingarinnar og því fleiri sem fá viðeigandi meðferð. 
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Formáli 
Þegar ég hóf nám í almennum málvísindum við Háskóla Íslands vissi ég að ég vildi fjalla 

um einhverskonar tungumálaörðugleika í lokaverkefni mínu. Ég tók þá ákvörðun um leið 

og ég hóf nám að taka stefnuna á framhaldsnám í talmeinafræði og valdi því að taka 

sálfræði sem aukagrein. Það kom virkilega skemmtilega á óvart hvað þessar námsgreinar 

tengjast á mörgum sviðum. Eftir þrjú skemmtileg og lærdómsrík ár varð viðfangsefnið 

sértæk málþroskaröskun fyrir valinu. Valið var frekar auðvelt og á fyrsta fundi okkar 

Rósu Signýjar, leiðbeinanda míns, var ritgerðarefnið fundið. Ákvörðunin var auðveld 

vegna þess að sú breyting sem hefur átt sér stað og er enn að eiga sér stað heillaði mig 

mikið og vil ég þakka Rósu Signýju sérstaklega fyrir að beina mér í þessa átt. Einnig 

fannst mér spennandi að velja umfjöllunarefni sem er nýtt og gat því lært mikið af gerð 

verkefnisins auk þess að þurfa að afla nýrra heimilda um viðfangsefnið og áhrif þess á 

Íslandi. 

Mig langar aftur að þakka leiðbeinandanum mínum, Rósu Signýju Gísladóttur, fyrir 

mikla og góða leiðsögn og ábendingar um heimildir um viðfangsefnið, sem oft á tíðum 

voru af skornum skammti. Einnig langar mig að þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir 

allan þann stuðning sem þau hafa sýnt mér, ekki bara við gerð þessa verkefnis, heldur í 

gegn um allt námið.  

Að lokum langar mig sérstaklega að þakka Þóru Sæunni Úlfsdóttur og Sonju 

Magnúsdóttur fyrir ómetanlega upplýsingagjöf í gegn um viðtöl sem þær gáfu sér tíma til 

að veita. Viðtölin gáfu mér mikilvægar heimildir og fræðslu um íslensk viðmið og innsýn 

í áhrif hugtakabreytingarinnar á Íslandi. Einnig langar mig sérstaklega að þakka systur 

minni, Katrínu Ýr Friðgeirsdóttur fyrir yfirlesturinn, skilyrðislausa hvatningu og 

stuðning. 
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1   Inngangur 
Þrátt fyrir að máltaka barna sé fjölþætt og flókið ferli er fátt sem kemur í veg fyrir að börn 

nái, í lang flestum tilfellum, fullum tökum á móðurmáli sínu. Í undantekningartilvikum 

er það þó þannig að börn nái ekki að fylgja jafnöldrum sínum eftir í máli og málþroska. 

Börn sem ná ekki að fylgja jafnöldrum sínum eftir í máli og málþroska geta verið með 

þroskahömlun, heyrnarskerðingu, langvinna sjúkdóma eða annað sem getur haft áhrif á 

málþroska þeirra. Einnig getur það verið svo að börn nái ekki að fylgja jafnöldrum sínum 

eftir í máli og málþroska og fyrir því liggja engar skýrar ástæður. Þegar engar skýrar 

ástæður liggja fyrir því að barn nái ekki fullum tökum á tungumálinu er talað um sértæka 

málþroskaröskun (e. specific language impairment). Í þessari ritgerð verður 

skammstöfunin SM notuð til styttingar en í undantekningartilvikum verður sértæk 

málþroskaröskun notað þar sem það á betur við. Einstaklingar sem eru með sértæka 

málþroskaröskun eru mjög misleitur hópur og glíma við erfiðleika á mismunandi sviðum 

málsins. Sértæk málþroskaröskun hefur enga þekkta orsök, en erfðir eru taldar spila stórt 

hlutverk og arfgengi talið vera allt upp í 73-78% (Dale o.fl., 1998; Eley o.fl., 1999). 

Afleiðingar sértækrar málþroskaröskunar geta verið miklar á einstaklinga, sértaklega ef 

þeir fá ekki viðeigandi aðstoð. 

Tungumál er mikilvægt tjáningarform einstaklinga og er undirstaða fyrir margs 

konar daglegar þarfir. Með því að hafa góð tök á tungumálinu getur einstaklingur t.d. látið 

skoðanir sínar í ljós, tjáð tilfinningar, gefið leiðbeiningar, beðið um aðstoð, leiðbeint 

öðrum og margt margt fleira. Það kemur því vart á óvart að erfiðleikar á sviði 

tungumálsins geti haft mikil áhrif á líf fólks og jafnvel skert lífsgæði þeirra töluvert. Til 

er heil starfsstétt sem sérhæfir sig í því að greina og veita meðferð við frávikum í 

tungumáli. Talmeinafræðingar fást við hin ýmsu frávik sem koma upp í tungumáli bæði 

hjá börnum og fullorðnum. Til þess að greina hvort um sé að ræða tungumálafrávik notast 

talmeinafræðingar oft við alls kyns sérhæfð próf auk þess að algengt er að notast við 

málsýni. (Málsýni eru upptökur af samtölum barns þar sem reynt er að kalla fram 

sjálfsprottið tal. Málsýni og málþroskapróf eru notuð samhliða til þess að meta árangur 

þeirrar íhlutunar sem einstaklingur fær (Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Þóra Sæunn 

Úlfsdóttir, 2018)). Þar sem bein orsök sértækrar málþroskaröskunar liggja ekki fyrir auk 

þess hve margbreytileg einkennin geta verið eru ekki allir sammála um það hvernig skal 

greina röskunina (Bishop o.fl., 1995). Skiptar skoðanir eru á því hvaða raskanir eru taldar 

hafa áhrif og hverjar ekki. Þar að auki er ekki samræmi um hversu mikil röskun þarf að 
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vera til þess að hún sé talin hafa áhrif á málþroska barnsins. Mikil umræða hefur skapast 

síðustu ár um að líklega sé sértæk málþroskaröskun ekki eins sértæk og áður var talið. 

Tillögur hafa verið lagðar fram um ný viðmið fyrir greiningu röskunarinnar sem og að 

hugtakið málþroskaröskun (DLD) (e. Developmental Language Disorder, DLD) sé meira 

lýsandi og viðeigandi fyrir þá röskun sem um ræðir. Markmið ritgerðarinnar er að reyna 

að svara því hvað það er sem áður var kallað sértæk málþroskaröskun, hvaða breyting 

hefur átt sér stað á þessu sviði og hvers vegna, auk þess að reynt verður að skoða hvaða 

áhrif þessar breytingar hafa á starf talmeinafræðinga. 

Ritgerðin skiptist í eftirfarandi hluta: Í öðrum kafla verður fjallað um það sem áður 

var kallað sértæk málþroskaröskun, sagt verður fráhelstu einkennum SM og hvernig 

greining á SM fer fram. Í þriðja kafla verður farið yfir það hvers vegna röskunin er ekki 

lengur talin vera sértæk. Fjallað verður um rannsókn Bishop og félaga (2016; 2017) sem 

gerð var m.a. til að ná sáttum meðal fagaðila um greiningarviðmið og nafn á þá röskun 

sem um ræðir og helstu niðurstöður þeirrar rannsóknar kynntar. Fjallað verður um þær 

breytingar sem gerðar hafa verið á greiningarviðmiðum varðandi óyrta greind og farið 

verður stuttlega í algengar fylgiraskanir málþroskaröskunar, ADHD og lesblindu. Í fjórða 

kafla verður farið yfir hvaða áhrif þessi breyting hefur haft eða er líkleg til að hafa á starf 

talmeinafræðinga. Rætt var við tvo íslenska talmeinafræðinga, Sonju Magnúsdóttur og 

Þóru Sæunni Úlfsdóttur, við vinnslu þessa kafla þar sem engar íslenskar heimildir eru til 

um áhrif hugtakabreytingarinnar á starf talmeinafræðinga hérlendis. Í fimmta og síðasta 

kafla ritgerðarinnar eru síðan lokaorð þar sem niðurstöður ritgerðarinnar eru dregnar 

saman. 
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2   Sértæk málþroskaröskun 
Máltökuferlið er fjölþætt og flókið ferli. Tungumál einstaklinga mótast ekki alltaf eins og 

eðlilegt telst og geta alls kyns örðugleikar skotið upp kollinum samhliða hinum ýmsu 

sjúkdómum eða þroskafrávikum (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 2004). 

Þó svo að algengast sé að málörðugleikar birtist samhliða öðrum frávikum annað hvort í 

þroska eða af heilsufarsástæðum er það ekki alltaf þannig. Málörðugleikar geta gert vart 

við sig án tenginga við önnur þroska- eða heilsufarsvandamál og er í slíkum tilfellum 

yfirleitt talað um sértæka málþroskaröskun (SM) (e. Specific Language Impairment) 

(Ester Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 2004). Sértæk málþroskaröskun er það 

hugtak sem oftast er notað og hefur verið í notkun innan talmeinafræði geirans síðan í 

kring um 1980 (Leonard, 2020). Hugtök eins og seinkaður málþroski (e. language delay), 

málþroskaröskun (e. developmental language disorder) og málskortur (e. developmental 

dysphasia) auk margra annarra heita hafa mikið verið notuð yfir málörðugleika barna sem 

ekki er hægt að skýra með öðrum röskunum (Bishop o.fl., 2016; Leonard, 2020). SM er 

ekki frábrugðin hefðbundinni málþroskaröskun að öðru leyti en því að heilsa og þroski 

einstaklings með sértæka málþroskaröskun telst vera eðlileg að málþroskanum 

undanskyldum (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 2004).  

Sértæk málþroskaröskun er regnhlífarhugtak yfir alls kyns málörðugleika sem hafa 

hamlandi áhrif á málskilning og/eða máltjáningu einstaklinga. Málörðugleikana er ekki 

hægt að skýra með öðrum þáttum svo sem skertri heyrn, skertum hreyfiþroska eða öðrum 

greiningum svo sem röskun á einhverfurófi. SM á aðeins við þegar allir þessir þættir 

teljast eðlilegir og þegar önnur greind, sem heyrir ekki undir mál eða málskilning, er 

viðunandi og aldurssvarandi (Hólmfríður Árnadóttir, 2004).  

Tilraunir hafa verið gerðar til þess að skipta einstaklingum með SM niður í flokka 

eftir því á hvaða sviði málsins erfiðleikar einstaklingsins liggja en slíkar flokkanir hafa 

ekki sýnt marktækar niðurstöður vegna þess að einkenni SM hjá einstaklingum eru 

síbreytileg (Elín Þöll Þórðardóttir, 2008). Þetta þýðir að þrátt fyrir að barn sé, sem dæmi, 

með rangar beygingarmyndir og hin ýmsu framburðarfrávik á leikskólaaldri og á fyrstu 

árum grunnskóla getur það vel farið svo að barnið eigi síðar eftir að eiga í vandræðum 

með setningarfræði eða einhvern annan hluta málsins vegna þess hve síbreytileg einkenni 

SM geta verið hjá sama einstaklingi. 

Ef einkenni SM eru skoðuð út frá taugasálfræðilegu sjónarhorni hafa margar 

rannsóknir bent á að þeir erfiðleikar sem koma fram aftur og aftur hjá börnum sem greind 
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hafa verið með SM eru slakt yrt vinnsluminni (e. verbal working memory) og hafa því 

margir tengt slakt yrt vinnsluminni við SM (Sólveig Jónsdóttir, 2007). Erfðir eru taldar 

spila stórt hlutverk í SM og eru rannsóknir sem sýna að allt að helmingur barna með SM 

hafi fjölskyldusögu af SM eða öðrum málþroskaerfiðleikum (Bishop o.fl., 1995). Aðrar 

rannsóknir sýna fram á mun hærra arfgengi og benda Eley og félagar (1999) á að arfgengi 

málþroskaerfiðleika sé allt að 73-78%. Einstakir þættir sem leiða til SM eru þó ekki 

þekktir og margt sem bendir til þess að dæmigerðir málfræðilegir þættir séu mjög 

mismunandi eftir tungumálum en það virðist oft vera að þessir málfræðilegu þættir, 

veikustu hlekkirnir, séu þeir málfræðiþættir sem börn með hefðbundna máltöku ná síðast 

tökum á (Laasonen o.fl., 2018). Í íslensku er algengt að börn ofnoti algengustu 

þátíðarendingu sagna -aði, og segi t.d. hlaupaði. Síðar í máltökunni læra þau óreglulega 

beygingu orðsins og segja hljóp, börn með SM geta átt í erfiðleikum með að ná tökum á 

slíkum þáttum. 

Þegar algengi SM er skoðað kemur á óvart hversu litla athygli og umfjöllun þetta 

svið hefur fengið og er í raun frekar lítið rannsakað miðað við algengi SM á heimsvísu. 

Talið er að rúmlega 7% á heimsvísu séu með SM, sem gerir SM að algengustu röskun 

barna á leikskólaaldri (Laasonen o.fl., 2018). Þrátt fyrir að SM sé algengasta röskun barna 

á leikskólaaldri hefur röskunin verið mun minna rannsökuð heldur en sjaldgæfari 

raskanir, t.d. einhverfa, sem er mikið rannsakað viðfangsefni en er talin hafa algengi upp 

á u.þ.b. 2% á heimsvísu. Hér á Íslandi er algengi barna með röskun á einhverfurófi 1 af 

hverjum 769  (Mona, 2012). Í erlendum rannsóknum hefur það oft verið nefnt að 7,4% 

fimm ára barna séu með SM en hér á landi hafa þó ekki verið gerðar neinar 

faraldsfræðilegar rannsóknir á algengi SM (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012). 

Líklega mætti þó gera ráð fyrir því að algengi SM hjá fimm ára börnum hér á Íslandi sé 

svipað og algengi á heimsvísu, eða í kringum 7%. 

2.1   Greining sértækrar málþroskaröskunar 
Seinkun eða röskun á málþroska er algengt áhyggjuefni á uppvaxtarárunum barna. Þrátt 

fyrir hátt algengi er lítið samkomulag um það hvernig skal flokka og greina 

málþroskaröskun hjá börnum (Bishop o.fl., 2016). Til að undirstrika ósamræmi í  

greiningarviðmiðum málþroskaröskunar verður hér stuttlega farið yfir greiningarviðmið 

erlendis og hér á Íslandi. 

Þegar greina á málþroskaröskun og aðra erfiðleika er unnið eftir sérstöku 

greiningarkerfi sem unnið er með við sjúkdómsgreiningar í hverju landi. Ekki er notast 
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við sama greiningarkerfi í öllum löndum og getur það haft áhrif á greiningu t.d. 

málþroskaröskunar. Í Bandaríkjunum og fleiri löndum er notast við greiningarkerfi sem 

heitir DSM-IV. DSM-IV stendur fyrir Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders og er greiningarkerfi sem gefið er út af sambandi amerískra geðlækna (e. 

American Psychiatric Association) (American Psychiatric Association, 2013). Hér á 

Íslandi og í fleiri löndum er stuðst við greiningarkerfi sem ber heitið ICD-10 sem stendur 

fyrir International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems. 

Um er að ræða alþjóðlegt greiningarkerfi sem hefur verið þýtt og staðlað á íslensku. ICD-

10 heitir á íslensku fullu nafni Alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála. Vert er að benda á að í greiningarkerfum heimsins er einnig mikið 

ósamræmi um það hvaða heiti skal nota yfir það sem hér hefur verið kallað sértæk 

málþroskaröskun. ICD-10 greiningarkerfið notar heitið specific developmental disorders 

of speech and language sem þýtt hefur verið í íslensku útgáfu kerfisins sem sértækar tal- 

og málþroskaraskanir en DSM-IV kerfið notar heitið communication disorders sem mætti 

þýða á íslensku sem tjáskiptaraskanir (Evald Sæmundsen o.fl., 2006). 

Samkvæmt rammasamningi talmeinafræðinga nota talmeinafræðingar á Íslandi ICD-

10 greiningarkerfið í samráði við lækna. Ein af forsendum þess að hægt sé að hefja 

meðferð er að sjúkdómsgreining og skrifleg þjálfunarbeiðni frá lækni sé til staðar 

(„Rammasamningur talmeinafræðinga“, 2017). 

Þegar greiningar ICD-10 kerfisins um sértækar tal- og málþroskaraskanir sem fá 

flokkunarnúmerið F80 eru skoðaðar, má benda á að ekkert er til í kerfinu sem kallast 

„sértæk málþroskaröskun“ og hefur aldrei verið til í íslenskri þýðingu kerfisins, sjá mynd 

1 („Rammasamningur talmeinafræðinga“, 2017). Dæmi eru um að talmeinafræðingar 

landsins nýti sér F80.9 greiningu ICD-10 kerfisins við greiningu sértækra 

málþroskaraskana sem segir „tal- og málþroskaröskun, ótilgreind“ (Sonja Magnúsdóttir, 

munnleg heimild, 24. apríl 2020). 
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Mynd 1: Skjáskot af rammasamningi talmeinafræðinga við Sjúkratryggingar Íslands 
sem sýnir (F80) hluta ICD-10 kerfisins um sértækar tal- og málþroskaraskanir. 
 

Þegar greina á málþroskaröskun hjá börnum er notast við stöðluð málþroskapróf auk 

þess að notast er við útilokanir annarra raskana og misræmi í þroska. Ganga þarf úr 

skugga um að hægt sé að útiloka ýmsa áhrifaþætti, vegna þess að eins og áður hefur komið 

fram getur málþroskaröskun ekki talist sértæk ef ekki er hægt að útiloka þroska- eða 

heilsufarskvilla sem gætu útskýrt þetta misræmi sem fram kemur milli almenns þroska 

og málþroska einstaklings (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 2004).  Eitt 

helsta greiningarviðmið SM er að almennur þroski og málþroski fara ekki saman, 

málþroski einstaklingsins er takmarkaður miðað við annan þroska, en heyrn, taugaþroski, 

óyrt greind, virkni talfæra auk tilfinninga- og félagsþroska geta talist innan eðlilegra 

marka (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 2004). Þegar talað er um óyrta 

greind er átt við þá þætti í þroska sem snúa ekki að máli eða málskilningi. Óyrt greind 

einstaklinga er mæld með því að leggja fyrir stöðluð greindarpróf þar sem einstaklingur 

notast við aðra færni en mælt eða ritað mál. Færnin sem notuð er við prófun óyrtrar 

greindar í greindarprófum getur, sem dæmi, verið að raða hlutum í stærðarröð eða jafnvel 

að finna fyrirfram ákveðna hluti á myndum. Viðmið staðlaðra greindarprófa er að eðlileg 

óyrt greind sé 100 stig með staðalfrávikið 15. Þegar talað er um að einstaklingur sé með 

skerta greind er miðað við að greind sé undir 85 stigum, eða meira en einu staðalfráviki 

frá eðlilegri óyrtri greind. Til þess að einstaklingur sé greindur með SM þarf greind hans 

á stöðluðu greindarprófi að vera 85 eða hærri, ef einstaklingur uppfyllir ekki þetta skilyrði 

er málþroskaröskunin ekki talin sértæk. (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 
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2004). Við greiningu SM þarf að útiloka flogaveiki og tauga- og heilaskaða vegna þess 

að slíkum heilsufarsvandamálum geta fylgt erfiðleikar á einhverju sviði málsins. Röskun 

á einhverfurófi telst einnig vera útilokunarþáttur á SM greiningu vegna þess að 

einstaklingar með röskun á einhverfurófi eiga oftar en ekki í erfiðleikum með að halda 

augnsambandi auk þess gengur þeim illa að eiga samskipti við annað fólk og flokkast 

þessir þættir undir þroska á sviði málnotkunar. Einstaklingar sem eru greindir með 

athyglisbrest, með eða án ofvirkni (ADD/ADHD), eru hins vegar ekki útilokaðir frá SM 

greiningum auk þess sem einstaklingar geta verið með ýmis frávik í framburði sem teljast 

ekki vera hluti af SM (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 2004).  

Eftir útilokun þroskahamlana og annara áhrifaþátta er málþroski einstaklings 

kannaður. Til þess að kanna málþroska einstaklings er notast við stöðluð málþroskapróf 

sem lögð eru fyrir einstaklinginn, yfirleitt hjá talmeinafræðingi en stundum hjá 

sálfræðingi. Misjafnt er eftir löndum og aldri einstaklinga hvaða próf eru í boði en notast 

þarf við málþroskapróf sem stöðluð eru á tungumál viðkomandi. Gæði málþroskaprófana 

geta verið mjög misjöfn og næmi þeirra á málþroskaröskun mjög misjafnt (Bishop og 

McDonald, 2009).  

Greiningarviðmið SM geta verið mjög mismunandi. Í erlendum rannsóknum hafa 

viðmiðin alla jafna miðast við að málþroskatala barns sé meira en 1,25 staðalfráviki frá 

meðaltali á stöðluðum málþroskaprófum og að greindarvísitala barns sé 85 stig eða hærri. 

Þessi viðmið eru alls ekki bundin við heiminn allan og geta viðmiðin verið töluvert 

strangari (Volkers, 2018). Í sumum héröðum Ástralíu og Írlands miðast greining við að 

tungumálahæfni barns sé meira en tveimur staðalfrávikum fyrir neðan meðaltal, óyrt 

greind sé 90 stig eða hærri og að ekki sé hægt að skýra skerta málhæfni barns með öðrum 

röskunum, vanrækslu eða menningarlegum þáttum (Volkers, 2018). Svo ströng 

greiningarviðmið geta valdið því að mörg börn lenda utan viðmiðanna og fá ekki þá 

þjónustu sem þau þurfa á að halda. Margir velta því eflaust fyrir sér hvernig sú staða geti 

komið upp að mismunandi greiningarviðmið séu í gildi þrátt fyrir að tvö af algengustu 

greiningarkerfum heims ICD og DSM kerfin taki fyrir málþroskaröskun. Þetta gerist 

vegna þess að margir sérfræðingar hunsa greiningarkerfin og viðmið þeirra, telja þau 

óviðeigandi og ófullnægjandi fyrir flokkanir tungumálaerfiðleika barna (Bishop o.fl., 

2016). 

Hér á landi fara fyrstu skimanir á málþroska barna fram við reglubundið eftirlit á 

heilsugæslustöðvum við 2 ½ og 4 ára aldur (Sonja Magnúsdóttir, munnleg heimild, 24. 

apríl 2020; Þóra Sæunn Úlfsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). Ef grunur liggur á 
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að barn sé með frávik í málþroska við skimun á heilsugæslustöð er því vísað áfram til 

talmeinafræðings til frekari athugana. Við greiningu hjá talmeinafræðingum er stuðst við 

sérhönnuð málþroskapróf sem eiga að geta greint málþroskaröskun frá dæmigerðum 

málþroska. Misjafnt er hvaða próf notast er við eftir aldri viðkomandi (Þóra Sæunn 

Úlfsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). Við greiningu yngstu barnanna, 18-36 

mánaða,  notast talmeinafræðingar oftast við íslenskt málþroskapróf sem heitir Orðaskil 

og er samið af Elínu Þöll Þórðardóttur eftir fyrirmynd málþroskaprófsins MacArthur 

Communicative Development Inventory (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). Einnig eru önnur 

próf mikið í notkun fyrir yngstu börnin eins og MUB  sem stendur fyrir Málfærni ungra 

barna (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). Sambærilegt próf sem 

ætlað er eldri börnum er í þróun og ber heitið MELB, Málfærni eldri barna (Þóra Sæunn 

Úlfsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). Talmeinafræðingar vænta þess að geta stuðst 

við MELB prófið við greiningu á málþroska barna á aldrinum 4-6 ára og vonast er til þess 

að MELB prófið komi í stað TOLD-2P málþroskaprófs (e. Test of Language 

Development-2 Primary) sem notað er fyrir börn á aldrinum 4-9 ára. TOLD-2P prófið er 

orðið úrelt og verður því æ óalgengara að talmeinafræðingar landsins styðjist við það 

próf, þrátt fyrir að það sé í raun ekki enn til annað staðlað málþroskapróf aðgengilegt á 

íslensku fyrir þennan aldurshóp (Sonja Magnúsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020; 

Þóra Sæunn Úlfsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). Greiningarviðmið sértækrar 

málþroskaröskunar hér á landi byggja á því að engar aðrar raskanir liggi fyrir, eins og 

einhverfa eða alvarleg greindarskerðing. Greindarvísitala er alla jafna notuð sem 

fráfokkunarviðmið hér á Íslandi fyrir sértæka málþroskaröskun en það er þó alls ekki svo 

að barn fái ekki þjónustu eða íhlutun við hæfi fyrir það eitt að vera með of lága 

greindarvísitölu til þess að málþroskaröskunnin geti talist sértæk. Það er aðeins gengið út 

frá því að ef barn er með undirliggjandi raskanir þá flokkast málþroskaröskunin ekki sem 

sértæk. Íslenskir talmeinafræðingar styðjast frekar við þá málþroskatölu sem reiknuð er 

út frá niðurstöðum málþroskaprófa heldur en að styðjast of mikið við greindarvísitölu 

(Sonja Magnúsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020; Þóra Sæunn Úlfsdóttir, munnleg 

heimild, 24. apríl 2020). 

Almennt er miðað við að málþroskatala barns með SM þurfi að vera einu til tveimur 

staðalfrávikum frá meðaltali barna á sama aldri miðað við normalkúrfu. Algengast er nú 

orðið að miðað sé við -1,25 staðalfrávik frá meðaltali. Málþroskatalan er reiknuð út frá 

niðurstöðum málþroskaprófa eins og TOLD-2P prófi. Þegar um TOLD-2P próf er að ræða 

er miðað við að málþroskatala einstaklings sem greinist með SM sé 84 eða lægri. 
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Einstaklingar sem hafa málþroskatölu upp á 85 eða hærri á TOLD-2P prófi eru taldir hafa 

eðlilegan málþroska og því ekki greindir með SM (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður 

Magnúsdóttir, 2004). 

Þrátt fyrir skiptar skoðanir á notkun greindarvísitölu sem fráflokkunarviðmið á SM 

virðist það vera svo að einstaklingar með SM eru alla jafna með lægri greindarvísitölu að 

meðaltali en samanburðarhópur í rannsóknum á SM (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður 

Magnúsdóttir, 2004). 

SM er í lang flestum tilfellum greind hjá leikskólabörnum eða á fyrstu árum  

grunnskóla. Þrátt fyrir að röskunin sé greind snemma getur hún haft langtíma áhrif á þá 

sem greinast (Laasonen o.fl., 2018). Einstaklingar sem greindir eru með SM í barnæsku 

eru líklegri en aðrir til að þróa með sér náms- og lestrarörðugleika, takmarkaða félagslega 

færni og jafnvel erfiðleika í starfi sem fylgja þeim inn í fullorðinsárin (Laasonen o.fl., 

2018). SM getur einnig haft talsverð áhrif á einstakling á unglingsárunum. Engar íslenskar 

rannsóknir eru til um framvindu unglinga með SM en erlendar rannsóknir sýna að 

unglingar með SM eiga erfiðara með að ná fótfestu í nútíma samfélagi og lenda oft á 

villigötum í lífinu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012). Einstaklingur sem hefur ekki 

fullnægjandi tök á tungumálinu getur átt í miklum erfiðleikum með að ná fótfestu í 

félagslífi og nær jafnvel ekki að ljúka námi eða eignast maka (Conti-‐‑Ramsden o.fl., 2009; 

Johnson o.fl., 2018; Law o.fl., 2009). Hér að neðan verður fjallað um algenga fylgikvilla 

málþroskaröskunar og rannsóknir sem benda til þess að sértæk málþroskaröskun er 

líklega ekki eins sértæk og talið var.  
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3   Ekki eins sértæk og áður var talið  
Margt hefur breyst síðustu ár í tengslum við það hvernig litið er á sértæka 

málþroskaröskun. Borið hefur á því að mismunandi greiningarviðmið og heiti séu notuð 

af fagaðilum milli og innan starfsstétta yfir tungumálaörðugleika barna (e. children‘s 

language disorders) (Bishop, 2017). Sumir hafa jafn vel haldið því fram að þetta 

ósamræmi milli þess hvaða heiti er notað yfir röskunina hafi haft áhrif á það hvernig litið 

er á vandamálið, það sé til að mynda ekki rannsakað jafn mikið, ekki litið jafn alvarlegum 

augum eða viðurkennt á sama hátt og minna algengar raskanir (Bishop, 2017). 

Til þess að vekja athygli á málefnum málþroskaraskana var sett af stað herferð á 

samfélagsmiðlinum Twitter undir millumerkjunum #DevLangDis og #DLDYouAndMe. 

Herferðin var sett af stað vegna þess að þrátt fyrir að málþroskaröskun sé algengasta 

röskun barna á leikskólaaldri hefur hún setið eftir í umfjöllun almennings og stjórnvalda 

þegar kemur að þroskaröskunum (Laasonen o.fl., 2018; „RADLDcampaign“, e.d.). 

Margir virtir sérfræðingar hafa tekið þátt í herferðinni, svo sem Lisa Archibald og 

Dorothy Bishop. Herferðin var sett af stað með það að markmiði að koma af stað 

vitundarvakningu um málþroskaröskun (e. Developmental Language Disorder) undir 

aðgangnum RADLDcampaign sem stendur fyrir Raise Awaireness Developmental 

Language Disorder Campaign. Í framhaldinu hafa fleiri aðgangar verið stofnaðir og 

vefsíður tengdar þeim til þess að reyna að vekja athygli á röskuninni, sem hefur fengið 

mun minni umfjöllun heldur en sambærilegar þroskaraskanir sem eru mun sjaldgæfari 

eins og röskun á einhverfurófi (Mona, 2012; „RADLDcampaign“, e.d.). Út frá þeirri 

umræðu sem skapaðist í hópi nokkurra sérfræðinga sem tóku þátt í að hefja þessa herferð 

um vitundarvakningu málþroskaraskana vaknaði hugmyndin um að það þyrfti að takast á 

við vandann sem ósamræmi í greiningarviðmiðum og heiti röskunarinnar skapaði (Bishop 

o.fl., 2016). 

Árið 2015 settu Dorothy Bishop og fleiri upp rannsókn á netinu sem náði til 59 

enskumælandi sérfræðinga innan tíu starfsstétta, þetta voru meðal annars sérfræðingar 

innan menntageirans, talmeinafræðingar, sálfræðingar, barnalæknar og barnageðlæknar  

(Bishop o.fl., 2016). Allir áttu það sameiginlegt að vera metnir sérfræðingar í 

málþroskaröskunum barna og var meðal starfsreynsla þeirra á því sviði 24 ár (Bishop 

o.fl., 2016). Markmið rannsóknar Bishop og félaga (2016) var að sjá hvort möguleiki væri 

á að nota svokallaða Delphi aðferðafræði til þess að ná fram sátt meðal fagaðila um hvaða 

forsendur væru viðeigandi við greiningu á málþroskaröskun. Hrint var af stað rannsókn 



 

 14 
 
 

með Delphi aðfrerðafræðinni sem fór fram nafnlaust á netinu (Bishop o.fl., 2016). 

Nafnleysið gefur öllum jafna möguleika á að koma skoðunum sínum á framfæri án þess 

að háttsettir einstaklingar hafi hærri rödd eða meira markgildi. Rannsóknin beindi sjónum 

sínum að þeim börnum sem hefð hefur verið fyrir að greina með sértæka 

málþroskaröskun, það er þeim börnum sem eru með alvarlega og viðvarandi 

tungumálaörðugleika, sem eru í hættu á ýmsum vandamálum meðal annars tengdum 

félagslegum samskiptum og námi, þrátt fyrir að hafa aðgang að kennurum sem eru hæfir 

til þess að styðja við og bæta samskipti barna. Þetta eru börnin sem þurfa sérkennslu 

umfram markvissa kennslu í skólastofu og er þeim alla jafna vísað til talmeinafræðings 

til þess að fá nánara mat og íhlutun sniðna að sértækum þörfum barnanna (Bishop o.fl., 

2016). Önnur ástæða þess að rannsóknin var gerð er að mikið ósamræmi hefur ríkt um 

það hvernig greiningar fara fram, hvort sem um er að ræða milli starfstétta eða innan 

þeirra auk þess að ósamræmi hefur verið mikið um það hvaða heiti er notað yfir röskunina 

sem um ræðir, eins og fram kom í kaflanum um sértæka málþroskaröskun. Eitt af 

markmiðum rannsóknar Bishop og félaga (2016) var að reyna að ná fram sáttum um heiti 

og greiningarviðmið meðal fagaðila sem koma að greiningu slíkra raskana. 

Vegna þess hve mikið ósamræmi hefur verið milli fagaðila, milli og innan 

starfsstétta, hefur það verið nokkuð algengt vandamál að börn eru að lenda á milli skips 

og bryggju í kerfinu og eru ekki að fá þá greiningu sem þau ættu að fá (Bishop o.fl., 2016). 

Þetta veldur því að börn eru ekki að fá þá íhlutun og þann aðgang að faglegri aðstoð sem 

er þeim nauðsynleg til þess að ná sem bestum árangri á sviði málþroska og 

tungumálahæfni. Með þetta að leiðarljósi litu Bishop og félagar (2016; 2017) svo á að 

mjög mikilvægt væri að fara í þessa rannsóknarvinnu til þess að reyna að ná fram 

skilvirkari greiningarviðmiðum. Með skilvirkari greiningarviðviðum væri hægt að koma 

í veg fyrir að mörg þessara barna myndu missa af þeirri þjónustu sem þau ættu rétt á, 

minnka líkur á rangri greiningu og reyna þar með að minnka líkur á því að börnin myndu 

lenda í frekari vandamálum síðar á lífsleiðinni til að mynda í námi, félagslegum aðstæðum 

eða öðru slíku, sökum þess að þau fengu ekki þá greiningu og aðstoð sem þau hefðu þurft 

á að halda. 

Til þess að reyna að ná fram sáttum meðal fagaðila byggðu Bishop og félagar (2016; 

2017) rannsókn sína upp með því að kanna afstöðu fagaðila gagnvart skilgreiningum sem 

fram hafa komið í ritrýndum greinum og athugasemdum sem þær hafa fengið. 

Rannsóknin var sett upp í tveimur hlutum. Í fyrri hluta rannsóknarinnar var til athugunar 

afstaða sérfræðinganna gagnvart 46 skilgreiningum, sem metnar voru á sjö punkta Likert 
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skala bæði út frá mikilvægi og réttmæti skilgreiningarinnar. Likert skalinn sem notast var 

við innihélt svarmöguleika sem náðu allt frá mjög ósammála upp í mjög sammála. Auk 

þess að gefa skilgreiningunum einkunn gátu sérfræðingarnir bætt við skriflegum 

athugasemdum við hverja skilgreiningu. Svör bárust á réttum tíma frá 57 sérfræðingum 

og var unnið úr þeim niðurstöðum, þær skilgreiningar sem fengu hátt samþykkishlutfall 

voru endurbættar eftir þeim athugasemdum og einkunnum sem sérfræðingarnir gáfu og 

fóru aftur í gegnum sama ferli í síðari hluta rannsóknarinnar. Hátt samþykkishlutfall 

merkir að 80% eða hærra hlutfall svara var sammála eða mjög sammála skilgreiningunni. 

Í öðrum hluta rannsóknarinnar voru 27 skilgreiningar sendar til sérfræðinganna 57 til 

einkunnargjafar. Eftir að unnið hafði verið úr niðurstöðum síðari hluta rannsóknarinnar 

voru skilgreiningarnar endurbættar og settar fram sem niðurstöður. 

Helstu niðurstöður rannsóknar Bishop og félaga (2016; 2017) sem snéru að 

málþroskaröskun, voru þær að málþroskaröskun er oftar en ekki tengd öðrum röskunum 

og það sé undantekningin en ekki reglan að hún birtist sem hrein röskun, sé ekki tengd 

erfiðleikum t.d. í námi eða skorti á athygli. Ekki ætti að notast við greindarvísitölu 

einstaklinga við greiningu málþroskaröskunar auk þess að þegar málþroskaröskun tengist 

öðrum þekktum röskunum, svo sem erfðasjúkdómum, röskun á einhverfurófi eða öðru 

þarf að meta þau tilfelli sérstaklega, í slíkum tilvikum er talað um málþroskaröskun 

tengda X (e. Language Disorder Associated with X). Þessar helstu niðurstöður Bishop og 

félaga (2016; 2017) sem snúa að málþroskaröskunum má sjá settar fram á skýran hátt í 

töflu 1 hér að neðan. 

  



 

 16 
 
 

 

Auðkenning aukaþátta (e. identification of additional factors)  
Skilgreining nr. Skilgreining 
21 – 22 Málþroskaröskun á sér oft stað samhliða röskunum í hreyfifærni, 

athygli, lestri, félagslegum samskiptum og hegðun. „Hreinar“ 
málþroskaraskanir eru undantekningin, ekki reglan. 
 

23 Málþroskaraskanir ættu að vera greindar óháð stigi óyrtrar 
greindar. 
 

24 – 27 Málþroskaraskanir sem tengjast þekktum röskunum – 
erfðasjúkdómum, röskun á einhverfurófi, áunnum heilaskaða, 
heyrnarskerðingu – þarfnast sérfræðimats til að meta 
meðferðarmarkmið. 

Tafla 1: Þýðing á helstu niðurstöðum rannsóknar Bishop og félaga (2016), aðlagað út 
frá mynd 2 í Bishop og félagar (2016). 

 

Einnig komust Bishop og félagar (2017) að þeirri niðurstöðu að best væri að hætta 

að nota hugtakið sértæk málþroskaröskun og notast frekar við hugtakið málþroskaröskun 

(e. Developmental Language Disorder). Þessi niðurstaða var ekki fengin einhljóða og 

nokkur önnur hugtök komu til greina en niðurstaðan var sú að DLD hugtakið væri það 

ákjósanlegasta. Samkvæmt þessum niðurstöðum nær hugtakið málþroskaröskun (DLD) 

yfir þau börn sem eru með málþroska erfiðleika með- eða án greindarskerðingar. Þrátt 

fyrir að Bishop og félagar (2017) hafi komist að því að margt sé ólíkt með þeim börnum 

sem greinast með DLD þá tókst ekki að ná sáttum um mögulega undirflokka 

röskunarinnar. Þau komust að þeirri niðurstöðu í bili að líklega þyrfti ekki að skipta DLD 

börnum niður í flokka, það væri allavega ekki gert miðað við þá þekkingu sem væri fyrir 

hendi í dag. Miðað við þá þekkingu sem er til staðar í dag var lagt til að skrásetja 

margbreytileikann frekar en að styðjast við úrelta flokka sem ná ekki að koma til móts 

við stóran hluta barna (Bishop o.fl., 2017).  

3.1   Óyrt greind 
Umdeildasta skilgreiningin sem tekin var fyrir í rannsókn Bishop og félaga (2016) snéri 

að óyrtri greind. Samkvæmt ICD-10 greiningarkerfinu skal aðeins greina SM þegar 

verulegt misræmi er milli yrtrar og óyrtrar greindar. Þessi skilgreining hefur legið undir 

mikilli gagnrýni, meðal annars vegna þess að það er alls ekki óalgengt að eðlilegur 

málþroski og eðlilegur þroski tungumáls sé til staðar hjá börnum sem eru með 

greindarskerðingu (e. low nonverbal IQ), sem gengur þvert gegn hugmyndinni um að óyrt 

greind setji einhvers konar takmörkun á málþroska barna (Bishop o.fl., 2016). Þar að auki 
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hefur verið sýnt fram á að skert óyrt geta er ekki áreiðanlegur mælikvarði á það hvort 

barn með málþroskaröskun njóti góðs af inngripi og íhlutun fagaðila. Bishop og félagar 

(2016) settu því upp skilgreiningu þess efnis að almennt ætti alltaf að bera kennsl á 

málþroskaröskun, óháð því hvort um sé að ræða misræmi milli yrtrar og óyrtrar greindar. 

Í skilgreiningunni er einnig tekið fram að ef barn er með málþroskaröskun auk þess að 

vera með skerta óyrta getu og/eða verulegar takmarkanir á aðlögunarhæfni ætti 

aðalgreining barnsins að vera greindarskerðing (e. Intellectual Disability), með 

málþroskaröskun sem fylgiröskun. Ekki voru allir sérfræðingarnir sammála þeirri 

skilgreiningu sem Bishop og félagar (2016) settu fram en út frá þeim rannsóknargögnum 

sem safnað var um afstöðu sérfræðinganna 57 gagnvart skilgreiningunni varð niðurstaðan 

hins vegar sú að meirihlutinn gat ekki stutt við þá hefðbundnu skilgreiningu sem notast 

er við í ICD-10 kerfinu og aðhylltist frekar nýju skilgreininguna sem Bishop og félagar 

(2016) settu fram. Líta ber svo á að greindarskerðing sé ekki takmörkun fyrir því að barn 

geti notið góðs af íhlutun og meðferð vegna málþroskavandamála. 

Þar sem greindarskerðing fylgir lélegum málþroska má líta svo á að raskanirnar 

haldist í hendur í stað þess að ein útskýri aðra (Bishop o.fl., 2016). Lykilatriði við mat og 

greiningu málþroskaröskunar er hvort barn sé líklegt til þess að njóta góðs af inngripi og 

íhlutun og sýnt hefur verið fram á að það ræðst ekki af greindarvísitölu barnsins. Með því 

að takmarka inngrip og íhlutun við þá sem hafa háa greindarvísitölu, er hætta á því að 

börnum með alvarlegustu og umfangsmestu raskanirnar sé neitað um þjónustu (Bishop 

o.fl., 2016).  

3.2   Algengar fylgiraskanir 
Margar rannsóknir hafa einbeitt sér að því að nota ströng útilokunarviðmið til þess að 

bera kennsl á og rannsaka börn með hreinar, þ.e.a.s. sértækar, málþroskaraskanir. Í 

klínísku samhengi er það hins vegar oftar en ekki svo að málþroskaraskanir séu tengdar 

við aðrar raskanir (Bishop o.fl., 2016). Frá sjónarhorni taugasálfræðinnar er það sjaldnast 

svo að raskanir á taugaþroska séu stakar raskanir og mun algengara er að fleiri en ein 

röskun haldist í hendur (Evald Sæmundsen o.fl., 2006). Algengar raskanir sem haldast oft 

í hendur við þá röskun sem hér hefur verið kölluð sértæk málþroskaröskun eru margar, 

þetta eru raskanir eins námsörðugleikar, lesblinda, félagslegir erfiðleikar, skert 

vinnsluminni, athyglisbrestur með eða án ofvirkni (ADD/ADHD), erfiðleikar með 

tilfinningastjórnun, hegðunarvandamál og margt fleira (Evald Sæmundsen o.fl., 2006). 

Fylgiraskanirnar geta haft mismikil áhrif á einstaklinga, þær geta verið mjög vægar og 
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nánast ógreinanlegar en geta líka haft mikil hamlandi áhrif á einstaklingana sem sýna 

hvað mestu einkennin og getur það haft áhrif á framvinduhorfur þeirra (Evald Sæmundsen 

o.fl., 2006). Hér að neðan verður fjallað stuttlega um tvær algengar fylgiraskanir SM, 

lesblindu og ADHD.  

3.2.1   Lesblinda (e. dyslexia) 
Börn sem ná ekki fullum tökum á móðurmáli sínu en hafa einhverra hluta vegna ekki 

verið skimuð út í málþroskaprófum eiga í mikilli hættu á að vera greind með 

námsörðugleika eða lesblindu (e. dyslexia) á fyrstu árum grunnskólagöngunnar (Iris Edda 

Nowenstein, 2017). Staðan kemur upp vegna þess að málþroski barna er mikilvægur 

þegar kemur að læsi og er læsi mikilvægur grunnþáttur þegar kemur að menntun. Læsi 

einstaklinga byggist á fjölda samvinnandi þátta sem tengjast þroska og færni. Málþroski 

barna er alls ekki undanskilinn þegar kemur að læsi og spilar málþroskinn inn í þrjá mjög 

mikilvæga þætti sem tengjast læsi. Þessir þættir eru: Umskráning, orðaforði og 

lesskilningur (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2018). Umskráning felur í sér góða 

hljóðkerfisvitund sem er mikilvæg að því leytinu til að við umskráningu þarf að umbreyta 

því sem stendur með bókstöfum á blaði eða á tölvu fyrir framan okkur í málhljóð. 

Mikilvægi orðaforða við læsi er nokkuð auðséð, ef einstaklingur þekkir ekki orðin sem 

standa með bókstöfum á blaði eða á tölvu fyrir framan hann er ólíklegt að sá geti skilið 

innihald textans. Lesskilningur felur í sér að geta lesið sér til gagns sem er grunnurinn að 

góðri menntun. Mikilvægi læsis er því óumflýjanlegt í tengslum við góða menntun 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2018) og hafa margar rannsóknir, þar með talið íslenskar 

rannsóknir, sýnt fram á mikilvæg tengsl milli lestrarfærni og hljóðkerfisvitundar (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2003). Það er þó ekki alveg svo klippt og skorið að öll börn sem eru greind 

með SM í barnæsku séu líkleg til þess að eiga í erfiðleikum tengdum námi og lestri þegar 

kemur að skólagöngu (Young o.fl., 2002). 

Margoft hefur komið upp sú hugmynd að málþroskaröskun og lesblinda séu ólíkar 

hliðar á sama tening. Ef svo væri kæmu ekki fram tilvik þar sem erfiðleikarnir eru 

algjörlega eðlisólíkir (Catts o.fl., 2006). Börn með málþroskaröskun eiga oft í erfiðleikum 

þegar kemur að umskráningu og lesskilning en þau börn sem eru með lesblindu eiga í 

erfiðleikum með hjóðkerfisvitund og hljóðkerfisminni. Þrátt fyrir að erfiðleikarnir birtist 

oft saman og börn með málþroskaröskun geti átt í erfiðleikum á sviði hljóðkerfisvitundar 

og hljóðkerfisminnis þá er það ekki alltaf þannig. Erfiðleikar barna með lesblindu koma 

hins vegar alltaf fram á þessum þáttum (Catts o.fl., 2006).  
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 Börn sem eru með sértækar máltjáningarraskanir, þar sem erfiðleikar þeirra liggja 

á sviði máltjáningar, eru mun líklegri til þess að ná viðunandi tökum á lestri og eiga minni 

hættu á að vera með alvarlega námsörðugleika en börn sem eru greind með sértækar 

málskilningsraskanir (Young o.fl., 2002). Börn sem eru með sértækar 

málskilningsraskanir, þar sem erfiðleikar þeirra liggja á sviði málskilnings, eru í mun 

meiri hættu á að eiga í langvarandi málörðugleikum og eru þar af leiðandi í mun meiri 

hættu á að lenda í erfiðleikum með nám og lestur þegar kemur í grunnskóla. Sum þessara 

barna ná jafnvel aldrei almennilegum tökum á lestri eða námi og fylgja erfiðleikarnir þeim 

því stundum inn í fullorðinsárin (Young o.fl., 2002). 

Þrátt fyrir að birtingarmynd málþroskaröskunar og lesblindu sé oft á tíðum mjög 

svipuð er um tvær aðskildar raskanir að ræða. Börn sem greinast með SM geta einnig 

verið með lesblindu. Áhugavert væri að skoða hvort börn með lesblindu, eða grun um 

lesblindu, séu með málþroskaröskun ef þau hafa ekki verið greind með málþroskaröskun 

nú þegar. Auk þess að slíkar athuganir geti leitt til þess að börn fái meðferð við hæfi ef 

um málþroskaröskun sé að ræða. 

3.2.2   ADHD 
Meðal barna sem greind hafa verið með sértækar málþroskaraskanir er athyglisbrestur og 

ofvirkni (ADHD) algengasta fylgiröskunin (Cohen o.fl., 2000; Cohen o.fl, 1998). Aftur á 

móti þá greinast málþroskaraskanir hjá mjög háu hlutfalli barna sem greind hafa verið 

með ADHD og því mætti segja að sértæk málþroskaröskun og ADHD haldist oft í hendur. 

Rannsókn Sólveigar Jónsdóttur og félaga (2005), sem framkvæmd var á íslenskum 

börnum,  sýndi að um 40% barna sem greind voru með ADHD uppfylltu einnig 

greiningarviðmið sértækrar málþoskaröskunar. Fleiri rannsóknir, t.d. Cohen og félagar 

(1998), hafa sýnt að u.þ.b. 33% 7-14 ára barna sem höfðu verið vistuð á barna- og 

unglingageðdeild voru með áður ógreinda málþroskaröskun, og síðar greind með ADHD. 

Þrátt fyrir hátt algengi þess að raskanirnar birtist saman hafa rannsóknir á málþroska barna 

sem áður hafa verið greind með ADHD verið af mjög skornum skammti en tengsl 

raskananna hafa þó verið skoðuð að einhverju leyti. Tengsl ADHD við málþroskaraskanir 

hafa verið könnuð hér á Íslandi og hafa leitt í ljós að þáttur málþroskaraskana og áhrif 

þeirra sé stórlega vanmetinn við greiningu ADHD, þar sem hátt hlutfall barna með ADHD 

er einnig með málþroskavandamál (Sólveig Jónsdóttir, 2007). Niðurstöður rannsókna 

sýna enn fremur að börn með sértækar málskilningsraskanir eigi erfiðara en aðrir með að 

halda einbeitingu og athygli (Sólveig Jónsdóttir, 2007). 
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Rannsóknir á taugasálfræðilegum einkennum ADHD hafa sýnt að einkenni 

athyglisbrests séu meðal annars mjög nátengd námsörðugleikum og sértækum 

málþroskaröskunum. Hins vegar virðast hvatvísis- og ofvirkniseinkenni röskunarinnar 

vera nátengd hegðunarvandamálum (Sólveig Jónsdóttir, 2007). Mörg atriði sem notuð eru 

við greiningu athyglisbrests samkvæmt DSM-IV greiningarkerfinu gætu verið orsök 

undirliggjandi, ógreindrar málþroskaröskunar (Sólveig Jónsdóttir, 2007). Frekari 

rannsóknir á tengslum ADHD og SM hafa leitt í ljós að ekki fari allir þættir ADHD og 

SM saman. Eins og fram kemur í kaflanum sem fjallar um sértæka málþroskaröskun hefur 

því oft verið haldið fram að eitt af taugasálfræðilegu einkennum SM sé skert yrt 

vinnsluminni (Sólveig Jónsdóttir, 2007). Sumir vísindamenn hafa haldið því fram að skert 

yrt vinnsluminni sé líka einkennandi fyrir einstaklinga með ADHD.  Sólveig Jónsdóttir 

og félagar (2005) gerðu rannsókn á íslenskum börnum þar sem kannað var hvort tengsl 

væru á milli ADHD og vinnsluminnis. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu hins vegar í 

ljós að slakt yrt vinnsluminni væri ekki tengt ADHD heldur væri það tengt sértækri 

málþroskaröskun.  

Rannsókn Nudel og félaga (2014) á erfðabreytileika sértækrar málþroskaröskunar 

leiddi í ljós breytileika á litningi 5 eftir því hvort hann erfist frá föður eða móður, þetta 

sama svæði hefur áður verðið tengt m.a. við ADHD. Aðrar rannsóknir, sem styðjast þó 

ekki við genaleit, hafa sömuleiðis fundið tengingu málþroskaröskunar við gen sem auka 

áhættu ADHD og annarra þroskafrávika (Vernes o.fl., 2008). Arfgengi 

málþroskaröskunar er talið vera á bilinu 73-78% (Eley o.fl., 1999). Vegna þessa háa 

arfgengis er talið að málþroskarannsóknir geti sýnt fram á fjölvirkni gena, eins og t.d. 

CNTNAP2, sem valda aukinni áhættu ADHD auk annarra þroskafrávika (Rommelse o.fl., 

2011; Vernes o.fl., 2008). 

Rannsóknir Sólveigar og félaga (2005) sýndu fram á að SM sé mjög algengt 

vandamál hjá börnum með ADHD eða um 40%, eins og áður var nefnt. SM er oft falinn 

vandi hjá þessum einstaklingum og er þeim stundum úthlutuð lyf við þessum röskunum 

sem eru jafnvel vangreindar málþroskaraskanir. Það þarf ekki að koma á óvart að lyf virka 

ekki við skertum málþroska og eru því algerlega óþörf ef um vangreinda málþroskaröskun 

er að ræða. Þess vegna er mjög mikilvægt að auka vitundarvakningu á sviði 

taugasálfræðinnar og fleiri greina á þeim möguleika að við greiningu á ADHD getur verið 

um vangreiningu á málþroskaröskunum sé að ræða, sérstaklega ef einkenni barnsins koma 

aðeins fram í skertri athygli en ekki ofvirkni eða hvatvísi (Sólveig Jónsdóttir, 2007). Af 

þessum sökum er mjög mikilvægt að málþroski barns sé skoðaður sérstaklega samhliða 
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greiningu á ADHD svo börn fái viðeigandi meðferð við þeim erfiðleikum sem þau búa 

við.  

Vert er að geta þess að hér á Íslandi er það nokkuð algengt að skimað sé fyrir 

málþroskavandamálum hjá börnum sem greind hafa verið með ADHD, mikið hefur verið 

lagt upp úr því að meta málþroska barna sem eru í greiningarferli fyrir ADHD (Sonja 

Magnúsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). Markmiðið er að skilja stöðu barnanna 

betur og sjá hvaða börn þurfa stuðning á þessu sviði og hver ekki. Þetta á við börn sem 

eru komin með ADHD greiningu, börn sem eru í greiningarferli og þau börn sem bera öll 

einkenni ADHD en eru kannski of ung til þess að fá greininguna staðfesta (Sonja 

Magnúsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020; Þóra Sæunn Úlfsdóttir, munnleg heimild, 

24. apríl 2020). Þegar kemur að greiningu málþroskaraskana hjá börnum með ADHD 

standa íslenskir sálfræðingar því framar kollegum sínum í mörgum öðrum löndum þegar 

kemur að því að senda börn með ADHD í málþroskamat til talmeinafræðings. Erlendis 

hefur verið mikill skortur á athugunum á málþroska barna með ADHD eins og hér hefur 

verið bent á. 

Vitneskja fagaðila um þær algengu fylgiraskanir málþroskaraskana sem fjallað hefur 

verið um hér, auk fleiri algengra fylgiraskana, er ein helsta ástæða þess að heitið sértæk 

málþroskaröskun hefur legið undir mikilli gagnrýni (Evald Sæmundsen o.fl., 2006). 

Gagnrýnisraddirnar hafa orðið hærri og hærri síðustu ár og  það hversu algengar þessar 

fylgiraskanir eru virðist benda til þess að sértækar málþroskaraskanir séu ekki eins 

sértækar og nafnið gefur til kynna. Þessar gagnrýnisraddir styðja við skilgreiningu Bishop 

og félaga (2016) um að hreinar málþroskaraskanir séu undantekningin en ekki reglan. 
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4   Breytingar síðustu ára og áhrif á starf talmeinafræðinga 

Sú hugtakabreyting sem hefur átt sér stað síðustu ár og breytingar á greiningarviðmiðum 

málþroskaröskunar hefur mis mikil áhrif á starf talmeinafræðinga eftir því hvar í 

heiminum þeir starfa (Volkers, 2018). Í þeim enskumælandi löndum sem rannsókn 

Bishop og félaga (2016; 2017) náði til, má búast við að þeim einstaklingum sem fá 

greiningu og viðeigandi meðferð muni fjölga töluvert með því einu að taka út þáttinn 

óyrta greind sem fráflokkunarviðmið við greiningu málþroskaraskana (DLD).  

Hugtakabreytingin frá sértækri málþroskaröskun og yfir í málþroskaröskun (DLD), 

sem er nýja heitið sem notast er við hér á landi, hefur ekki haft nein áhrif á starf 

talmeinafræðinga á Íslandi. Þeir talmeinafræðingar sem rætt var við í tengslum við gerð 

þessa verkefnis sjá ekki fram á að hugtakabreytingin muni hafa í för með sér breytingu á 

þeirra starfi miðað við þá þekkingu sem er fyrir hendi í dag (Sonja Magnúsdóttir, munnleg 

heimild, 24. apríl 2020; Þóra Sæunn Úlfsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020).  

Ástæða þess að munur er á því hvort hugtakabreytingin hafi áhrif á starf 

talmeinafræðinga er sú að mismunandi greiningarviðmið hafa verið við gildi í 

mismunandi löndum, eins og fjallað var um í kaflanum um sértæka málþroskaröskun. 

Þáttur óyrtrar greindar hefur verið mikið á reiki og ekki allir sammála um hvort, og þá 

hvernig, eigi að nota greindarvísitölu sem fráflokkunarviðmið. Hér á Íslandi hefur það 

ekki tíðkast að börn sem eru með lága greindarvísitölu fái ekki greiningu og meðferð. 

Þrátt fyrir að greindarvísitala sé vissulega útilokunarþáttur fyrir sértæka málþroskaröskun 

þá er meira lagt upp úr málþroskatölu barna hér á Íslandi frekar en að láta 

greindarvísitöluþáttinn vega of þungt við greiningu (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, munnleg 

heimild, 24. apríl 2020). Af þeim sökum hefur svigrúmið fyrir greindarvísitölu barna sem 

greind eru með sértæka málþroskaröskun, eða málþroskaröskun (DLD) hér á landi verið 

meira en til að mynda í mörgum enskumælandi löndum. Þar hafa þessi börn verið að lenda 

á milli skips og bryggju í kerfinu og fá ekki viðeigandi þjónustu vegna þess að þau eru 

með of skerta greindarvísitölu fyrir gömlu greiningarviðmið SM, en þó ekki með næga 

greindarskerðingu til að falla undir annars konar greiningu og þar fram eftir götunum 

(Bishop o.fl., 2016; Bishop o.fl., 2017). Hér á landi hafa þau börn sem eru með lága 

greindarvísitölu hingað til verið greind með málþroskaröskun, en ekki sértæka 

málþroskaröskun, og fá meðferð sem hentar hverju sinni. Þessi hugtakabreyting kemur 

því ekki til með að breyta starfi talmeinafræðinga landsins því nýja hugtakið 
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málþroskaröskun (DLD) vísar til þeirra barna sem eru með málþroskaraskanir, með eða 

án greindarskerðingar, án annarra alvarlegra raskana. 

Þóra Sæunn bendir á í samtali okkar að hugtakabreytingin hefur líklega meiri áhrif á 

rannsóknarvettvang málþroskaröskunar heldur en á klínískan vettvang hennar. Þetta eru 

tveir ólíkir heimar með mismunandi áherslur. Rannsóknarvettvangurinn, sem Bishop 

starfar að mestu leyti við, vill líklega halda í disorder hugtakið frekar en impairment 

vegna þess að disorder hefur alvarlegri sjúkdómslýsingu og því eflaust auðveldara að 

sækja styrki í rannsóknarsjóði sem fylgir framkvæmd  rannsókna (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 

munnleg heimild, 24. apríl 2020). Í klínískum aðstæðum eins og í skólakerfinu,  að 

minnsta kosti hér á landi, er almennt ekki mikil hrifning af læknisfræðilegum hugtökum 

og hefði verið betra fyrir þann hóp, sem starfar innan skólakerfisins að fá heiti sem væri 

viðurkenndara í slíkum aðstæðum. Eins og áður segir eru þetta tveir ólíkir heimar og því 

ólíklegt að fullkomin sátt náist einhverntíman um hvaða heiti og viðmið skal nota (Þóra 

Sæunn Úlfsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). 

Með því að styðjast við víðsýnni skilgreiningu á málþroskaröskun, eins og nýja 

hugtakið málþroskaröskun (DLD), er meira svigrúm fyrir greindarfrávik og ýmsar 

fylgiraskanir sem áður voru útilokunarþáttur á greiningu. Víðsýnni skilgreining styður 

það sem vitað er um áhrif erfðaþátta og fjölvirkra gena sem hafa mismunandi áhrif og 

mismunandi birtingarmyndir (Rósa Signý Gísladóttir, munnleg heimild, 6. maí 2020). 

Aukinn skilningur á fylgiröskunum á rannsóknarvettvangi getur aukið innsýn 

rannsakenda í orsakir og eðli alls kyns þroskaraskana eins og málþroskaröskunar 

(Tomblin og Mueller, 2012). Málþroskaröskun er sjaldan sértæk og birtist iðulega 

samhliða öðrum röskunum, því er líklegt að víðsýnni skilgreining beri meiri árangur 

þegar kemur að leit erfðaþátta sem standa að baki málþroskavandamálum (Rósa Signý 

Gísladóttir, munnleg heimild, 6. maí 2020). 

Kveikurinn að rannsókn Bishop og félaga (2016) varð þegar umræðuhópur 

myndaðist í tengslum við herferð um vitundarvakningu málþroskaraskana. 

Hugtakabreytingin átti að auka skilning almennings á alvarleika málþroskaraskana og eru 

mestar vonir bundnar við breytingar á því sviði hér á landi. Að einfaldara hugtakið, 

málþroskaröskun (DLD), hjálpi foreldrum, fagfólki, nemendum og fleirum að tengja við 

hugtakið og auðvelda þeim að sækja sér þekkingu um viðfangsefnið (Þóra Sæunn 

Úlfsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). 

 Í Ameríku er ekki mikil hrifning af DLD hugtakinu og er hugtakabreytingin að 

ganga mjög hægt, bæði á rannsóknarvettvangi og klínískum vettvangi (Þóra Sæunn 
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Úlfsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2020). Líklegt verður að teljast að það sé vegna 

þess að í rannsóknarhópi Bishop og félaga (2016) voru mun færri Ameríkanar en  Bretar, 

sem voru lang stærsti hluti sérfræðingahóps rannsóknarinnar. Ameríkanar eru nú farnir 

að segjast geta notað DLD hugtakið en ætli sér ekki að gleyma hugtakinu sértæk 

málþroskaröskun (SLI) (Leonard, 2020; Volkers, 2018). Leonard (2020) bendir á í grein 

sinni að í apríl 2019 voru tæplega 3500 vísindagreinar undir leitarskilyrðunum Specific 

Language Impairment(s) í leitarvélinni Google en aðeins rétt rúmlega 700 

rannsóknargreinar undir leitarskilyrðunum Developmental Language Disorder(s) í sömu 

leitarvél. Þess vegna megi ekki henda gamla hugtakinu í ruslið. Vísindagreinum sem nota 

DLD hugtakið á þó eflaust eftir að fjölga hratt þegar hugtakið nær flugi á 

rannsóknarvettvangi. 

Áhrif hugtakabreytinganna á starf talmeinafræðinga hér á Íslandi eru því enn sem 

komið er lítil sem engin. Á erlendum vettvangi hefur þeim börnum sem fá meðferð hjá 

talmeinafræðingum við málþroskavandamálum fjölgað vegna þess eins að taka út þáttinn 

óyrt greind úr greiningarviðmiðum málþroskaraskana. Bundnar eru vonir við að 

hugtakabreytingin hafi áhrif á hvernig almenningur og stjórnvöld líti á röskunina og 

vitundarvakning eigi sér stað. Án alls efa er mikil þörf á vitungarvakningu 

málþroskavandamála og vonast sérfræðingar til þess að hugtakabreytingin hjálpi til við 

að ná því markmiði. 
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5   Lokaorð 
Í þessari ritgerð hefur verið reynt að varpa ljósi á hvað hugtakið sértæk málþroskaröskun 

felur í sér, hver helstu greiningarviðmið þeirrar röskunar eru og farið hefur verið yfir það 

hvort röskunin sé í raun eins sértæk og nafnið gefur til kynna. Fjallað hefur verið um þá 

hugtakabreytingu sem hefur átt sér stað, hvað sú breyting felur í sér og afhverju farið var 

í slíka breytingu. Einnig hefur verið fjallað um hvaða áhrif þessi hugtakabreyting hefur 

haft á starf talmeinafræðinga með sérstakri áherslu á talmeinafræðinga á Íslandi. 

Sértæk málþroskaröskun er regnhlífarhugak yfir málþroskaörðugleika barna sem 

ekki er hægt að skýra með öðrum sjúkdómum, röskunum eða greindarskerðingu. 

Niðurstöður þessarar ritgerðar eru að þrátt fyrir þessa ströngu lýsingu er það ekki algengt 

að sértæk málþroskaröskun birtist sem hrein röskun. Algengt er að börn með sértæka 

málþroskaröskun þrói til að mynda með sér námsörðugleika og/eða fái ADHD greiningu, 

því getur röskunin varla talist sértæk. Sú hugtakabreyting sem hefur átt sér stað kom til 

vegna þess að mikið ósamræmi hefur ríkt meðal fagaðila um hvaða greiningarviðmið og 

nafn á að nota yfir þá röskun sem áður var kölluð sértæk málþroskaröskun, en virðist ekki 

vera svo sértæk eftir allt. Hugtakið málþroskaröskun (DLD) varð fyrir valinu en ekki eru 

allir sáttir við það hugtak af ýmsum ástæðum. Hugtakabreytingin hefur misjöfn áhrif á 

starf talmeinafræðinga eftir því hvar í heiminum þeir starfa, sums staðar hefur breytingin 

í för með sér aukningu á greiningum og meðferð, færri börn lenda á milli skips og bryggju 

í kerfinu og fá ekki viðeigandi aðstoð. Hér á Íslandi hefur breytingin ekki haft nein 

teljandi áhrif á starf talmeinafræðinga. Vonast er eftir því að með því að nota hugtakið 

málþroskaröskun (DLD) verði aukin vitundarvakning á sviði málþroskavandamála meðal 

almennings og stjórnvalda á heimsvísu því viðfangsefnið er mjög svelt af umfjöllun 

miðað við aðrar svipaðar raskanir sem eru ekki eins algengar. 

Nauðsynlegt er að börn fái rétta greiningu á sínum vandamálum til þess að hægt sé 

að veita þeim viðeigandi meðferð. Málþroskavandamál geta haft mikil og stundum 

alvarleg áhrif á einstaklinga ef þau eru ekki greind eða þeim ekki sinnt sem skyldi. 

Einstaklingar með alvarlega málþroskaröskun geta jafnvel ekki búið í sjálfstæðri búsetu, 

eiga erfitt með að aðlagast aðstæðum, eignast vini, halda í vinnu og margt annað. 

Málþroskaröskun getur því haft mjög alvarlegar afleiðingar og nauðsynlegt er að greina 

hana eins og reynt hefur verið að sýna hér í þessu verkefni. Mikilvægt er að halda áfram 

að vinna að skilvirkri flokkun og greiningu málþroskaröskunar og ná til sem flestra 

sérfræðinga sem vinna með slíkar raskanir. Einnig er mikilvægt að vekja enn meiri athygli 



 

 26 
 
 

á málefnum málþroskaerfiðleika á heimsvísu og verður spennandi að fylgjast með hvað 

gerist á næstu árum og áratugum í rannsóknum á þessu sviði. 
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