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Ágrip 

Inngangur: Flest málþroskapróf meta málskilning og máltjáningu barna en ekki hefur verið til matstæki á 

íslensku sem metur málnotkun ungra barna. FOCUS er kanadískt matstæki sem hannað var til að mæla 

breytingar á félagslegum tjáskiptum barna frá 1;6 ára til 5;11 ára. FOCUS er matslisti sem foreldrar fylla út. 

Hann skiptist í tvo hluta með samtals 50 atriðum en undirþættir listans eru níu talsins. Foreldrar meta börnin á 7 

punkta Likert kvarða. Markmið þessarar rannsóknar var að þýða og forprófa matslistann auk þess að kanna innri 

áreiðanleika íslenskrar þýðingar á FOCUS og fylgni listans við málþroskaprófið Málfærni ungra barna (MUB). 

Aðferð: Höfundur þessarar ritgerðar og leiðbeinandi þýddu listann og fengu svo sérfræðing á sviði talmeina til 

að fara yfir þýðinguna. Þegar þýðingu var lokið var talmeinafræðingur og sérfræðingur í máltöku barna fenginn 

til þess að bakþýða listann. Ákveðið var að nefna íslensku útgáfuna FOCUS-ÍS. Listinn var síðan lagður fyrir 

foreldra 114 barna á aldrinum 3;0-3;11 ára í 15 leikskólum á höfuðborgarsvæðinu og einum á Suðurnesjum. Að 

því loknu voru heildarstig barnanna á FOCUS-ÍS reiknuð út og 10% þeirra sem komu hæst út og 10% þeirra sem 

komu lægst út voru prófuð á MUB málþroskprófi til að kanna samræmi milli tveggja matstækja er prófa svipaða 

hugsmíð.  

Niðurstöður: Gott samræmi var á milli þýðingar frumþýðenda á FOCUS-ÍS og vafaatriði leyst með hjálp þriðja 

matsaðila. Þannig var búin til heildstæð íslensk þýðing á matslistanum. Bakþýðing var í góðu samræmi við 

frumtexta FOCUS og lítinn merkingarfræðilegan mun var að finna á atriðum frumtexta og bakþýðingar. 

Höfundar matslistans fóru yfir bakþýðinguna og gerðu nokkrar athugasemdir sem tekið var tillit til. Innri 

áreiðanleiki FOCUS-ÍS var reiknaður með Cronbach's alpha og mældist hár (α=0,96). Allir undirþættir nema þrír 

mældust með góðan innri áreiðanleika (α=0,78-0,88). Ekki mældist marktæk fylgni milli FOCUS og MUB 

miðað við það úrtak sem var prófað á MUB, 22 börn alls, 10 í hópi þeirra sem fengu fæst heildarstig og 12 í hópi 

þeirra sem fengu flest heildarstig á FOCUS-ÍS. Meðaltal málþroskatölu á MUB var ívið hærri hjá þeim sem 

fengu flest heildarstig á FOCUS-ÍS en þeim sem fengu fæst heildarstig og marktækur munur (p=0,041) mældist 

á meðaltali niðurstaðna á MUB í hópunum tveimur. 

Umræður: Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að innri áreiðanleiki FOCUS-ÍS í heild sem og flestra 

undirþátta er hár og er það vísbending um að íslenska þýðingin sé áreiðanleg. Fylgni milli FOCUS-ÍS og MUB 

mældist ekki marktæk og mun stærra úrtak þarf til að athuga samræmi milli prófanna tveggja. Hinsvegar mældist 

marktækur munur á meðaltali niðurstaðna á MUB í hópunum tveimur sem styrkir réttmæti FOCUS-ÍS sem 

mælitækis er greinir vel á milli þeirra sem skora hátt og þeirra sem skora lágt. Það skiptir máli þegar tekin er 

ákvörðun um íhlutun fyrir barn. Ein leið til að skoða nánar réttmæti FOCUS-ÍS er að bera matslistann saman við 

próf þar sem félagsþroski barna er til athugunar. Hin lága fylgni á milli FOCUS-ÍS og MUB gæti einnig verið 

vísbending um að ekki sé nóg að meta eingöngu form (máltjáningu og framburð) og innihald (málskilning) í 

málþroska barna líkt og MUB gerir heldur sé einnig mikilvægt að meta málnotkun eins og gert er með FOCUS. Í 

öllu falli er mikilvægt að skoða matslista um málþroska sem foreldrar fylla út sambærilegan við FOCUS-ÍS. 

Hagnýtur ávinningur rannsóknarinnar er m.a. að talmeinafræðingar hafa nú aðgang að matstæki á íslensku sem 

metur málnotkun leikskólabarna og er áreiðanlegur fyrir börn á fjórða ári. Rannsaka þarf FOCUS-ÍS frekar til að 

kanna notagildi fyrir aðra aldurshópa. 



  

6 

Abstract 

Objective: To date there is no assessment tool in Icelandic that evaluates pragmatic language. To fill this need 

the objective of this study was to translate the Focus on Communication Under Six (FOCUS) into Icelandic and 

pilot it in the Icelandic context. The FOCUS is a clinical tool designed to measure communication-participation 

changes in young children aged 1;6 to 5;11. Parents report on their child’s functional communication by 

responding to 50 statements using a 7-point Likert scale. The 50 items of the FOCUS are divided into two parts 

that can be analysed as nine subscales. The data collected in this pilot were examined for internal reliability. 

Validity was examined using the MUB (Málfærni ungra barna) language test. 

Method: The FOCUS was translated into the FOCUS-ÍS by the author and the thesis supervisor in consultation 

with experts in the field of speech-language pathology. A back-translation was then completed by a speech-

language pathologist who is an specialist in child language acquisition. The authors of the FOCUS reviewed the 

back-translation and amendments based on their guidance were made. Parents of 114 children aged 3;0-3;11 in 

16 preschools completed a questionnaire that contained the FOCUS-ÍS. The 10% of children who received the 

highest and lowest scores on the FOCUS-ÍS were also tested with MUB. 

Results: Translation accuracy was high, with very few items requiring revision and few changes needing to be 

made based on feedback from the authors of the FOCUS. Comments most often related to semantic differences 

and the FOCUS-ÍS was adjusted accordingly. The internal reliability of the FOCUS-ÍS was high (α=0.96), as 

calculated by Cronbach’s alpha. Seven of the nine subscales also showed good or better internal reliability 

(α=0.66-0.88). For the children with the lowest (n=10) and highest (n=12) FOCUS-ÍS scores, no significant 

correlation between FOCUS-ÍS and MUB scores were found. MUB standard score was significantly higher for 

the children with the highest FOCIS-ÍS scores compared to those with the lowest FOCUS-ÍS scores (p=0.04). 

Conclusions: The results of the study indicate that the FOCUS-ÍS showed good internal reliability for the whole 

test, both parts, and the majority of subscales. This indicates that Icelandic translation of the FOCUS is reliable. 

This preliminary examination of the validity of the FOCUS-ÍS using MUB found no significant relationship. 

However, there was a significant difference in the MUB scores between the children with the highest and lowest 

FOCUS scores. This speaks to the validity of FOCUS-ÍS as a tool that is able to differentiate between children 

with stronger and weaker communication skills. The low correlation between FOCUS-ÍS and MUB could also 

be interpreted as showing that MUB and FOCUS-ÍS measure different constructs, with MUB focusing on form 

and content while FOCUS-ÍS focuses on use. The psychometric properties of the FOCUS require further 

investigation with a larger sample of children across a borader range of ages and examination with other tests of 

children’s social development. 

Clinical implications: This study demonstrates that the FOCUS-ÍS is a promising tool for Icelandic speech-

language pathologists to use for examining functional communication in 3-year-old children. 
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Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum, Þóru Másdóttur talmeinafræðingi og lektor við Háskóla Íslands, 

fyrir frábæra leiðsögn, stuðning og mikla hvatningu við gerð verkefnisins. Meistaraprófsnefnd skipuðu þær 

Jóhanna T. Einarsdóttir talmeinafræðingur og dósent við Háskóla Íslands og Hildigunnur Kristinsdóttir 

talmeinafræðingur og fá þær bestu þakkir fyrir yfirlestur og gagnlegar athugasemdir.  

 Elísabetu Arnardóttur, yfirtalmeinafræðingi Landspítalans og Jóhönnu T. Einarsdóttur talmeinafræðingi 

þakka ég fyrir aðstoð við þýðingu og bakþýðingu matslistans. Kathryn Margaret Crowe nýdoktor við námsbraut 

í talmeinafræði fær þakkir fyrir aðstoð við tölfræðilega úrvinnslu og fyrir að vera tengiliður við FOCUS teymið í 

Kanada. Elínu Kristjánsdóttur þakka ég fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. 

 Leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar, sérkennslustjórar og deildarstjórar á þeim leikskólum sem 

samþykktu þátttöku fá einnig mínar bestu þakkir fyrir velvild, áhuga og gott samstarf á annars erfiðum tímum í 

leikskólum þar sem bæði verkfall og samkomubann vegna COVID-19 átti sér stað á sama tíma og gagnasöfnun 

fór fram. Foreldrunum sem tóku þátt og svöruðu FOCUS kann ég mínar bestu þakkir sem og börnunum sem ég 

prófaði á MUB.  Söndru Dögg Vignisdóttur samnemenda mínum þakka ég fyrir gott og skemmtilegt samstarf við 

gagnasöfnun. 

 Einnig vil ég þakka bekkjarsystrum mínum fyrir skemmtilega og ógleymanlega samveru og samvinnu meðan 

á náminu stóð. Að lokum þakka ég foreldrum mínum og systrum auk tengdafjölskyldu fyrir dyggan stuðning og 

hjálp á meðan á skrifum þessa verkefnis stóð sem og í náminu í heild. Þá sérstaklega þakka ég manninum mínum 

og syni fyrir ómælda þolinmæði og hvatningu og að hafa alltaf trú á mér í öllu sem ég tek mér fyrir hendur. 
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1 Inngangur 

Málþroski barna þróast samhliða almennum þroska þeirra og er máltaka barna samspil margra þátta m.a. erfða 

og umhverfis. Börn hafa meðfæddan hæfileika sem leiðir þau áfram í að nema mál umhverfisins og flest börn 

ganga þannig í gegnum svipuð stig í málþroskanum (McLeod og McCormack, 2015). Nauðsynlegt er að hafa 

þekkingu á dæmigerðri þróun máltöku hjá börnum og að grípa snemma inn í með viðeigandi hætti ef 

málþroskamat gefur til kynna slakan málþroska miðað við jafnaldra. Til þess að meta málþroska barna heildstætt 

þarf að kanna alla þætti málsins, þ.e. form (t.d. framburð og setningauppbyggingu), innihald (t.d. merkingu orða) 

og félagslega notkun tungumálsins, með stöðluðum málþroskaprófum eða matslistum. Talað er um að barn sé 

með málþroskaröskun (e. developmental language disorder) þegar það er á eftir jafnöldrum sínum bæði í 

máltjáningu og málskilningi og félagslega tjáskiptaröskun (e. social (pragmatic) language disorder) þegar barn 

fylgir ekki jafnöldrum sínum í félagslegri notkun málsins (Paul, Norbury og Gosse, 2018). Hefðbundin 

málþroskapróf meta oftast eingöngu þau svið málþroskans sem snúa að máltjáningu og málskilningi (þ.e. formi 

og innihaldi) en athugun á málnotkun barna er ekki algeng á slíkum prófum. Málnotkun getur verið erfitt að meta 

þar sem hún kemur helst fram í félagslegum aðstæðum sem erfiðara getur verið að fanga í hefðbundnum 

prófaðstæðum. Þá er stundum gripið til matslista sem foreldrar eða aðrir í nánasta umhverfi barnsins svara eða 

tekin eru málsýni sem gefa ákveðna mynd af málnotkun barnsins. Rannsóknir á dæmigerði þróun máltöku og 

málnotkunar eru forsenda þess að hægt sé að meta hvenær þróunin telst vera sein hjá barni (Cekaite, 2012; 

Ferguson og Spencer, 2015; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1998; Indriði Gíslason, Sigurður Konráðsson og 

Benedikt Jóhannesson, 1986; Kokkinaki, 2010; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013; Turkstra o.fl., 2017).  

 Ekki er til próf eða matslisti sem metur sérstaklega málnotkun íslenskra barna og því var ráðist í að þýða og 

forprófa FOCUS, kanadískt matstæki þar sem foreldrar svara matslista sem leggur mat á þennan þátt 

málþroskans (Thomas-Stonell o.fl., 2012). Með FOCUS munu íslenskir talmeinafræðingar hafa matslista sem 

verður liður í að finna börn snemma sem grunur er um að eigi í erfiðleikum með félagslega notkun tungumálsins. 

FOCUS er hannað á þann hátt að auðvelt er að fylgjast með framförum í talþjálfun, auk þess sem matslistinn er 

sérstaklega saminn með ICF-CY staðal (International Classification of Functioning, Disability and Health for 

Children and Youth) Alþjóðaheilbrigðastofnunarinnar (WHO, 2007) í huga, m.a. um færni og þátttöku.

 Markmið þessa verkefnis er að þýða og forprófa FOCUS. Til að forprófa listann var hann lagður fyrir 

foreldra þriggja ára barna. Þegar því var lokið var innri áreiðanleiki þýðingarinnar kannaður sem og fylgni listans 

við staðlað íslenskt málþroskapróf, MUB. Þannig fer fram forathugun á hugsmíðaréttmæti á hinni íslensku 

útgáfu FOCUS og skref tekið í átt að stöðlun matstækisins sem mun nýtast talmeinafræðingum í klínískri vinnu 

sem og í rannsóknum í framtíðinni. 

1.1 Máltaka barna 

Flest börn ganga í gegnum svipuð málþroskastig og þróast málþroski þeirra samhliða almennum þroska. Frá 

unga aldri feta börn sín fyrstu spor í að læra að tjá sig og þá öðlast þau smám saman færni í tali, máli og 

málnotkun (e. pragmatic) (Ferguson og Spencer, 2015). Tileinkun máls byrjar í móðurkviði. Áður en börn 

fæðast læra þau að gera greinarmun á rödd móður frá öðrum röddum og tungumáli móður frá öðrum 

tungumálum (Kisilevsky o.fl., 2009). Frá fæðingu hljómar grátur barna eins og hljómfall (e. prosody) 

móðurmálsins (eða fyrsta máls) (Cross, 2009; Mampe, Friederici, Christophe og Wermke, 2009). Börn veita 
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einnig röddum og andlitum í kringum sig athygli og hætta að gráta og líta við þegar þau heyra rödd móður eða 

þess sem annast þau. Kunnugleg rödd fær meiri athygli en rödd annarra sem barnið þekkir síður. Á fyrstu vikum 

og mánuðum í lífi barns eykst færni þess til að skynja, skipuleggja og gefa frá sér hljóð. Þegar talfærin (t.d. varir, 

tennur, tunga, gómur) stækka og breytast, verður hjal að babli, sem ryður svo veginn fyrir talað mál með 

samhljóða- og sérhljóðarunum. Þegar vitsmunaþroski barna eykst verður skynjun (e. perception) þeirra og 

skipulag til að flokka málhljóð mun þróaðra og merkingabærara. Barn nemur það mál sem það heyrir í nánasta 

umhverfi sínu og segir fyrstu orðin í kringum 10-18 mánaða aldur en er þó farið að tjá sig eða eiga þátt í 

þýðingarmiklum tjáskiptum miklu fyrr með gráti, babli og hjali á fyrstu mánuðum ævinnar (Easton og 

McCormack, 2015; McLeod og McCormack, 2015; S. McLeod og Baker, 2017; Owens, 2020). 

 Tungumálinu sem málkerfi er gjarnan skipt upp í þrjár megin stoðir og fimm undirþætti þeirra. 

Grunnstoðirnar eru form (e. form), innihald (e. content) og notkun (e. pragmatics). Þeir þættir sem falla undir 

form eru hljóðkerfisfræði, orðhlutafræði og setningafræði, þ.e. máltjáning, málfræði og framburður. Undir 

innihald máls fellur merkingarfræði, þ.e. málskilningur og merking orða. Notkun málsins felur í sér félagsleg 

tjáskipti, m.a. reglur samræðna og málnotkunar við mismunandi aðstæður (Bloom, 2000; Paul o.fl., 2018). 

Málnotkun er mikilvægur hluti af málþroska barna og þar sem eitt af markmiðum þessarar rannsóknar er að 

skoða félagslega málnotkun þriggja ára barna þá verður farið ítarlega í þróun málnotkunar, félagslegra tjáskipta 

og samræðna í þeim undirköflun sem koma hér á eftir. Þar á eftir verður stutt umfjöllun um þróun málskilnings 

og máltjáningar. 

1.1.1 Félagsleg tjáskipti 

Félagsleg tjáskipti (e. social communication) er notkun tungumáls í félagslegu samhengi og mætti líta á sem 

regnhlífarhugtak þar sem undir falla félagsleg tjáskipti, félagsleg hugsun, málnotkun og málleg úrvinnsla (e. 

language processing). Með félagslegum tjáskiptum er átt við talstíl og samhengi, málvíxlun (e. code switching), 

kurteisisreglur, félagslega röksemdarfærslu (e. social reasoning), félagslega valdabaráttu við jafnaldra (e. peer-

related social competence) og að greiða úr ágreiningi eða árekstrum í samskiptum, svo eitthvað sé nefnt. 

Félagsleg hugsun inniheldur hugarkenninguna (e. Theory of mind, TOM) sem vísar til hæfileikans til að skilja að 

aðrir hugsi öðruvísi en maður sjálfur og færnina til að spá fyrir um hegðun og viðbrögð út frá því. Undir 

félagslega hugsun fellur einnig tilfinningaleg hæfni, stýrifærni (skipulag, athygli, leysa verkefni o.fl.), sameinuð 

athygli, ályktun og að gera ráð fyrir einhverju fyrirfram. Málnotkun er oft skipt í yrt tjáskipti og óyrt tjáskipti. 

Undir yrt tjáskipti falla hljómfall (e. prosody), frásögn og tal en til óyrtra tjáskipta telst látbragð, svipbrigði, 

augnsamband o.fl. (Ferguson og Spencer, 2015; Munro og McGregor, 2015; Owens, 2020). 

1.1.1.1 Þróun málnotkunar og félagslegra tjáskipta 

Málnotkun (e. pragmatic) vísar til notkunar tungumáls með áherslu á félagsleg tjáskipti. Málnotkun verður ekki 

til án annarra þátta tungumálsins eins og setningauppbyggingar, orðaforða, málfræði o.fl. (Ferguson og Spencer, 

2015). Með málnotkun er átt við að eiga í virkum tjáskiptum, með ákveðinni samskiptafærni, t.d. skiptast á, 

viðhalda samræðum og spyrja ef þörf er á útskýringum. Einnig felst í málnotkun sveigjanleiki til að bregðast við 

og breyta því sem sagt er eftir því við hvern er talað og eftir mismunandi félagslegum aðstæðum og getan til að 

miðla samhangandi og upplýsandi frásögn (Paul o.fl., 2018).  

 Grunnurinn að félagslegri málnotkun er talinn hefjast við fjögurra vikna aldur en þá myndar barn hljóð, starir 

á (e. gaze) og bregst við hljóðum og hreyfingum hins fullorðna (Owens, 2020). Um þriggja til sex vikna aldur 
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byrja börn að brosa og eru með því að svara umhverfishljóðum (e. external sounds) og andlitum fullorðinna. Um 

þriggja mánaða (Owens, 2020) byrja börn að babla og þá hefst ákveðið mynstur áreitis og svörunar (e. stimulus-

response) þegar barn fer í raun að „skiptast á“ (e. turn-taking) í tali og samskiptum. Kokkinaki (2010) rannsakaði 

þetta með því að skoða tjáskipti ellefu ungbarna (2-6 mánaða) og feðra þeirra. Í rannsókninni var fylgst með 

frjálsu „samtali“ milli feðginanna (e. free infant-father protoconversation) þar sem faðir spjallaði við barnið en 

gerði svo hlé til að leyfa barninu að komast að í samtalinu. Helstu niðurstöður voru að ef tjáskipti (e. 

interactions) milli feðginanna voru jákvæð, þ.e. ef barnið gaf frá sér hljóð (e. vocalises) eða grét og fékk með því 

föður til að bregðast við á jákvæðan hátt, hvatti það barnið til þess að hafa tjáskipti aftur. Með þessu verður til 

ákveðin leikrútína (e. game-playing rituals) þar sem foreldri bregst við tjáskiptum barnsins, talar við það, stoppar 

svo og leyfir barninu að svara á móti með því að gefa frá sér hljóð og/eða að bregðast við með látbragði (e. 

gesture) (Kokkinaki, 2010). 

 Frá sjö til átta mánaða aldri verða börn fær um að tjá þarfir sínar og þrár á árangursríkari hátt. Þá nota þau 

bæði látbragð og gefa frá sér hljóð. Látbragð kemur yfirleitt fyrst hjá börnum og hljóðmyndunin fylgir fast á 

eftir. Um tólf til átján mánaða hefur barn getu til að sameina athygli (e. joint attention), þá getur barn beðið um 

hluti með bendingum og orðum, segir „bless“ og önnur rútínubundin orð, neitar með því að hrista höfuð og segja 

„nei“ og gerir sér grein fyrir félagslegum ávinningi þess að tjá sig. Það svarar jafnframt tali annarra með 

augnsambandi, getur sýnt samkennd, samúð og deilt með öðrum án þess að nota orð. Um 18 mánaða til tveggja 

ára aldurs eykst orðaforði enn frekar og málnotkunin þróast áfram og eru börn þá oftast farin að tengja orð í 

setningar. Þá eru þau farin að nota orð til að útlista áform sín og til að stjórna umhverfinu, gefa til kynna 

eignarrétt, tjá vandamál/erfiðleika og fá athygli. Barnið fer að nota persónufornöfnin ég, þú, mitt og tekur þátt í 

yrtum samskiptum þegar það skiptist á, þó með takmörkuðum „fjölda“ skiptinga. Á þessum aldri byrja þau að 

spyrja og nota málið til að fá upplýsingar um það sem þau óska eftir að fá t.d. ,,hvar er boltinn minn?“. 

Setningamyndun er í fyrstu fábrotin en þau geta tjáð sig með því að segja einfaldlega ,,bolti“ með hækkandi 

hljómfalli. Á þessu stigi eru þau oft farin að kveðja og heilsa þeim sem þau þekkja á viðeigandi hátt og hefja 

samræður og skiptast á í samtali. Tveggja til þriggja ára barn tekur þátt í stuttu samtali, kynnir og skiptir um 

umræðuefni munnlega, tjáir tilfinningar og er byrjað að beita ímyndunarafli og tjá hugsanir sínar í tengslum við 

það. Einnig tengir barnið saman eigin upplifanir, reynir að heilla þann sem hlustar með lýsandi smáatriðum, 

notar orð til að vekja athygli á sér, útskýrir og vill láta útskýra fyrir sér, notar kurteisi og er komið með 

byrjandafærni í að breyta tali sínu eftir viðmælanda. Frá tveggja ára aldri eru börn farin að nota tungumálið til að 

lýsa hlutum, t.d. stærð og litum og tala í  heilum setningum í síauknum mæli. Á þessum aldri eru þau jafnvel 

farin að segja sögur, sem eru þó yfirleitt samansafn af lýsingum t.d. „Þetta er prinsessa, þetta er dreki. Drekinn er 

með vængi.“ Leið þeirra til að halda áfram með ákveðið umræðuefni er að endurtaka það aftur og aftur. Frá um 

tveggja og hálfs árs til þriggja ára aldurs halda börn áfram með ákveðið umræðuefni með því að bæta við 

upplýsingum. Að skiptast á í samræðum er einnig mjög mikilvægur þáttur í málnotkun barna sem lærist smátt og 

smátt. Á aldrinum þriggja til þriggja og hálfs árs, fara þau smám saman að biðja um hluti með því að nota 

flóknara mál, t.d. með því að nota sagnir eins og að ,,vilja“ og „mega“. Með notkun þessara orða eru þau farin að 

biðja um hluti og falast eftir hjálp á mun kurteisari hátt en áður. Við þriggja til fjögurra ára aldur eru börn farin 

að taka þátt í lengri samræðum, búast við (e. anticipate) næsta skrefi í samræðum, ljúka samtali, taka þátt í 

hlutverkaleik og nota uppfylliorð t.d. okei, hérna. Einnig eru börn á þessum aldri farin að nota einfaldara mál 

þegar þau tala við mjög ung börn. Þá eru þau farin að svara á flóknari hátt, biðja um leyfi og nota tungumálið 
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sem vettvang fyrir ímyndunaraflið, til að segja brandara og stríða öðrum. Að auki eru þau orðin fær um að 

leiðrétta aðra og breyta eða útskýra nánar það sem þau segja ef fólk skilur þau ekki (Cekaite, 2012; Ferguson og 

Spencer, 2015; Owens, 2020; Turkstra o.fl., 2017).  

 Fjögurra ára börn eru einnig farin að taka að sér mismunandi hlutverk í samtali með því að aðlaga tónhæð og 

hljóðstyrk, t.d. nota þau dýpri og háværari rödd þegar þau eru í karlkyns hlutverki í leik. Þá eru þau einnig fær 

um að nota foreldramál (barn-miðað tal) þegar þau eru í samskiptum við yngri börn. Það samanstendur af hærri 

tónhæð og lágværri rödd. Með þessu eru þau að nota mismunandi málstíl fyrir mismunandi aðstæður og aðlaga 

sig að sérstökum félagslegum aðstæðum (Levey, 2019). 

 Þegar börn eru farin að tala í lengri segðum, verður fjölbreytnin meiri í því sem þau geta tjáð. Samkvæmt 

Halliday (1975) nota börn tungumálið í mismunandi tilgangi eftir því sem þau eldast, þ.e. til að öðlast þekkingu á 

umhverfi sínu (leiðbeinandi, e. the heuristic function), til að nota tungumálið í leik, til að segja sögur og búa til 

frásagnir (ímyndunar, e. the imaginative function), til að segja brandara og einnig veita upplýsingar (e. 

representational function). 

1.1.1.2 Þróun samræðna 

Til að samræður geti átt sér stað verða þær að innihalda umgjörð, umræðuefni, reglur um að skiptast á og 

sameiginlega vitneskju þeirra sem eiga í hlut, þ.e. þess sem talar og þess sem hlustar. Í upphafi þróunar 

samræðna hjá börnum skortir þau þá færni sem þarf til að eiga í árangursríkum tjáskiptum. Iðulega byrja 

samræður þeirra með því að þau gera ráð fyrir sameiginlegum upplýsingum, t.d. heldur tveggja ára barn á 

leikfangi inni í herbergi og segir: „Mamma, sjáðu nýja leikfangið mitt“, þá byggir barnið á því að mamma sjái 

leikfangið þó að hún sé ekki stödd inni í herbergi með barninu. Á þessum tímapunkti skortir börn færni í 

hugarkenningunni (e. Theory of mind) vegna þess að þau hafa ekki skilning á hvað hlustandi sér eða veit (sem er 

ólíkt sjónarhorni barnsins á aðstæðunum) (Levey, 2019).   

 Börn á leikskólaaldri læra að skiptast á í samtali, til að halda uppi samræðum og miðla upplýsingum sem eru 

nýjar og skipta máli. Um tveggja ára biðja börn um útskýringar oft með óskýru látbragði. Ung leikskólabörn 

biðja um útskýringar með því að segja ha? eða hvað? (Ninio og Snow, 1996). Um tveggja og hálfs árs eru börn 

ekki farin að átta sig á því að þau þurfi að bregðast við og laga þegar samræður bresta og viðmælandinn skilur 

ekki (Shatz og Watson O'Reilly, 1990). Um þriggja og hálfs árs eru börn fær um að halda uppi samræðum þar 

sem viðfangsefnið er komið frá viðmælanda. Þá er barnið fært um að halda sama eða svipuðu umræðuefni í 

samtali í um 75% tilvika. Börn á þeim aldri eiga auðveldara með að halda uppi samræðum um viðfangsefni sem 

eru þeim hugleikin og vekja áhuga þeirra. Um þriggja til fimm ára eru börn farin að bregðast við ef samtalið 

rofnar en það gera þau með því að endurtaka orð eða setningar sem þau voru að segja, frekar en að reyna að 

útskýra með öðrum hætti. Á þeim aldri verður töluverður vöxtur í lengd, fjölbreytni og flækjustigi samræðna og 

frásagna barna. Það er ekki fyrr en á fyrstu árum grunnskóla sem börn eru fær um að biðja um sérstakar 

skýringar til að öðlast betri skilning á því sem viðmælandi segir við þau (Levey, 2019). Það að skiptast á í 

samtali er einnig mikilvægur þáttur í samræðum. Þá er átt við að skiptast á að hlusta og tala. Um tveggja og hálfs 

til þriggja ára geta börn tekið þátt í einni til tveimur skiptingum en um fimm ára eru börn farin að geta talað í tólf 

skiptingum, en það byggir á mun þróaðri orðaforða og færni í tungumálinu (Hoyte, Degotardi og Torr, 2015). Á 

leikskólaaldri læra börn að tala um hluti án þess að þeir séu á staðnum, atburði sem áttu sér stað í fortíð og munu 

eiga sér stað í framtíð sem og persónulega reynslu. 



  

16 

 Málfærni barna þróast á leikskólaaldri og við fjögurra ára aldur nálgast börn tungumálafærni fullorðinna með 

lengri setningum, gagnvirkari tjáskiptum, réttari framburði málhljóða og ríkari orðaforða. Undir málfærni falla 

einnig óhjákvæmilega málsviðin málskilningur (eða innihald tungumálsins) og máltjáning (eða form 

tungumálsins) sem ásamt málnotkun mynda þá þrískiptingu málsins sem litið er til þegar málþroski barns er 

metinn. Málnotkun, sem megin viðfangsefni þessa verkefnis, hefur nú fengið ítarlega umfjöllun en vert er að 

fjalla einnig stuttlega um málskilning og máltjáningu þar sem þau svið eru oftar til skoðunar á hefðbundnum 

málþroskaprófum, en málnotkun síður. 

1.1.2 Málskilningur og máltjáning 

Sterk tengsl eru milli málskilnings (e. comprehension/receptive language), máltjáningar (e. production/ 

expressive language) og vitrænnar færni. Segja má að vitrænn hugtakaþroski (e. cognitive-conceptual 

development) barns sé megin verkfæri málskilnings að því leyti að barn verður að hafa vitræna færni til að þróa 

með sér málskilning. Tengsl vitrænnar og mállegrar færni auk tengingar við undirliggjandi þætti eru sterk og 

þroskast samhliða út lífið. Til dæmis er þróun vitrænnar færni hjá ungbörnum og börnum á leikskólaaldri mjög 

tengd auknu minni og færninni til að læra tákn, látbragð og leiki. Um svipað leyti og fyrstu orðin koma fram (um 

12 mánaða aldur) fara börn að þróa með sér táknrænan leik (e. recognitory gesture) en það er t.d. að leika að 

drekka úr glasi með því að setja bolla að vörunum eða að tala í síma með því að leggja síma eða annan hlut við 

eyrað. Þessi tengsl eru sérstaklega sterk á fyrstu tveimur æviárunum (Owens, 2020).  

 Nákvæmt samband milli þróunar málskilnings og máltjáningar er ekki alveg ljóst en það er virkt (e. 

dynamic), breytist með auknum þroska og er mismunandi hjá hverju barni fyrir sig. Erfitt er að meta málskilning 

ungbarna en þó er stundum hægt að átta sig á hvort þau skilji með því að lesa í hegðun þeirra. Auðveldara er að 

fylgjast með þróun máltjáningar en barn getur skynjað málhljóð mjög snemma og gert greinarmun á mismunandi 

hljómfalli um 8 mánaða aldur (Owens, 2020). 

1.1.2.1 Þróun málskilnings 

Merkingarbær skilningur er ekki endilega kominn að fullu þegar barn segir sitt fyrsta orð, heldur byggir hann á 

upplýsingum í málumhverfi barnsins, t.d. á auknu mállegu ílagi (m.a. mismunandi samhengi orðsins) og reynslu 

barnsins. Eins til tveggja ára börn nýta sér smám saman þekkingu byggða á atburðum (e. event-based 

knowledge) til að fá svörun (Paul, 1990). Sem dæmi um það má nefna þegar móðir/faðir eða sá sem annast 

barnið segir við það „lesum bók“ og réttir barninu bók, þá bregst barnið við með því að opna bókina, en það er 

hluti af athöfn í ,,handritinu“ um bókalestur. Með öðrum orðum, barnið veit hvað það á að gera þegar því er rétt 

bók án þess að það skilji endilega orðin ,,lesum bók.“ Barnið les þannig í aðstæður af því það hefur ákveðinn 

skilning á atburðinum að lesa. Þegar barn er komið með 50 orða orðaforða skilur það fleiri orð en það getur 

framkallað. Það er stundum túlkað þannig að börn skilji u.þ.b. 50 orð áður en þau geta sagt 10 þeirra. Þó verður 

að hafa í huga að þetta er einstaklingsbundið því breytileikinn í máltöku barna er mikill á fyrstu árunum (Owens, 

2020).  

 Fram að tveggja ára aldri er skilningur barns að mestu leyti bundinn við samhengi við umhverfið (Striano, 

Rochat og Legerstee, 2003). Flest af því sem sagt er við barn á fyrstu árunum er gert í beinu samhengi án orða (e. 

immediate nonlinguistic context). Þegar barn er komið á það stig málþroskans að skilja einfaldar setningar 

hjálpar samhengi án orða þeim mikið þar sem það gefur þeim viðbótar upplýsingar sem þau lesa í og nýta til þess 

að skilja setninguna. Einnig skiptir miklu máli að barn þekki lykilorð í setningunni. Þessi færni þróast smám 
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saman, í byrjun er hún mjög háð samhengi en með tímanum eykst skilningur á setningafræðilegri uppbyggingu 

málsins (Striano o.fl., 2003).  

 Málskilningur barna á aldrinum eins til þriggja ára einkennist af dæmigerðri notkun eða rútínubundnu 

hlutverki hluta og að gera það sem þau telja líklegast að þau eigi að gera í ákveðnum athöfnum. Dæmi um það er 

ef barni er réttur bolti þá er í raun alveg sama hvað sagt er við það, það mun leika með hann á viðeigandi hátt 

(kasta, henda eða rúlla honum á milli) vegna þess að það hefur lært athöfnina með því að fylgjast með öðrum í 

svipuðum aðstæðum. Þess vegna er mjög mikilvægt að börn á þessu stigi skilji athöfnina og nýti sér hana til að 

framkvæma. Fullorðnir ofmeta stundum málskilning barna en það getur stafað af því að börn fá ríkar 

vísbendingar með látbragði svo mögulega er það látbragðið eða svipbrigðin sem börnin skilja en ekki endilega 

orðin sem sögð eru. Með auknum aldri og þroska nýta þau sér tungumálið (þ.e. hina mállegu þætti þess) til að 

afla sér meiri upplýsinga og öðlast þekkingu á atburðum í umhverfinu sem verður æ mikilvægara og þroskast allt 

fram á fullorðinsár. Börnum reynist auðveldast að skilja orð í samhengi í kunnuglegum aðstæðum. Þótt 

málskilningur þroskist fyrr en máltjáning á fyrstu tveimur árum í lífi barnsins verður smám saman meira 

jafnvægi á milli þessara málsviða (Owens, 2020).  

1.1.2.2 Þróun máltjáningar 

Máltjáning barna hefst um leið og þau fæðast og fara að mynda fyrstu hljóðin. Þau mynda fyrstu orðin um tólf 

mánaða og um átján mánaða aldur eru börn farin að tengja saman tvö orð í setningar t.d. meiri mjólk, pabbi koma 

og um tveggja ára eru þau farin að útvíkka setningarnar, má (ég) fá meiri mjólk,  pabbi koma heim (Thornton, 

2015). Þegar þau eru komin af eins orða stiginu og yfir á tveggja orða stigið má segja að þau tali í eins konar 

símskeytastíl með mjög einfaldri setningauppbyggingu og takmarkaðri málfræðikunnáttu (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2013).  

 Beygingarendingar orða koma almennt snemma fram í máltöku íslenskumælandi barna. Þau ná fyrst tökum á 

einfaldari reglum beygingakerfisins en smám saman tileinka þau sér þrengri og flóknari reglur þess og nálgast á 

endanum mál fullorðinna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1998; Indriði Gíslason o.fl., 1986; Thordardottir og 

Weismer, 1998). Tileinkun sagnorða er yfirleitt þannig að börn læra eina sögn fyrir sig, frá almennum sögnum 

eins og að gera yfir í sértækari sagnir eins og að borða og sitja (Owens, 2020). Sagnorð er sá orðflokkur sem 

íslenskumælandi börn eiga hvað erfiðast með að ná fullum tökum á. Um þriggja til fjögurra ára eru börn farin að 

nota veiku þátíðarmyndirnar -aði/ði og -di/ti, t.d. hoppaði, horfði, týndi, keypti og sterka beygingu þátíðar í 

vissum sögnum t.d. datt, sá en veika beygingu í flestum sterkum sögnum t.d. lék-leikti, hljóp-hlaupti o.s.frv. 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1998). Um fjögurra ára aldur eru börn yfirleitt búin að ná tökum á 

beygingarendingunni -ur t.d. kona-konur og -ar t.d. hestur-hestar og þau alhæfa beygingarendinguna -ar oft á 

nafnorð sem fylgja öðrum beygingarendingum t.d. maður-maðar. Íslenskumælandi börn hafa náð tökum á 

einfaldari reglum tungumálsins um fjögurra ára aldur en eiga flest í erfiðleikum með flóknari reglur s.s. þegar 

breytingar verða á stofni orða við myndun fleirtölu t.d. maður-menn, mús-mýs (Indriði Gíslason o.fl., 1986). 

 Eins og áður kom fram er máltjáning fjögurra ára barna tekin að líkjast tali og máli fullorðinna, þau hafa 

tileinkað sér flest málhljóð móðurmálsins, virkur orðaforði er það mikill og málfræðifærnin góð að þau geta tjáð 

sig í tiltölulega flóknum og skiljanlegum setningum (Levey, 2019). 
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Miklu máli skiptir að barn geti tjáð þarfir sínar, vilja og óánægju með einhverjum hætti hvort sem það er gert á 

yrtan hátt (t.d. með tali, frásögn og mismunandi hljómfalli) eða óyrtan (t.d. með látbragði, svipbrigðum og 

augnsambandi). Málskilningur, máltjáning og málnotkun skarast óhjákvæmilega, þá sérstaklega máltjáning og 

málnotkun. Þessir þrír þættir máls verða að vinna saman til að málfærni barns verði það góð að það geti tekið 

virkan þátt í samfélaginu; með því að skilja það sem sagt er við það, geta svarað með því að tjá sig auk þess að 

geta átt í félagslega viðurkenndum tjáskiptum. Ef barn á í erfiðleikum með máltjáningu, málskilning eða 

málnotkun eru líkur á að það sé með málþroskaröskun og þá er mikilvægt að grípa til ráðstafana og veita 

viðeigandi íhlutun. 

1.2 Málþroskaröskun 

Málþroskaröskun (e. developmental language disorder, DLD) hefur áhrif á börn og ungmenni og kemur fram 

sem erfiðleikar við að tileinka sér mál og notkun þess vegna skertrar færni í tjáningu og/eða skilningi á ólíkum 

sviðum tungumálsins, þ.e.a.s. í formi, innihaldi og notkun. Barn með málþroskaröskun skortir mismikla færni í 

að tala og/eða skilja tungumálið og lærir það ekki á sama hraða og jafnaldrar. Nýjar upplýsingar um algengi 

benda til þess að um 9% barna séu með málþroskaröskun við upphaf grunnskóla. Greiningin er yfirleitt gerð með 

blöndu af formlegu mati með stöðluðu málþroskaprófi og athugunum, t.d. með matslistum sem meta aðra þætti 

máls en þá sem staðlaða prófið metur, auk faglegs/klínísks mats talmeinafræðings (Law, 2019; Paul o.fl., 2018). 

 Málþroskaröskun, sem hér eftir verður skammstöfuð MÞR, getur komið fram hjá barni sem megin röskun eða 

sem fylgiröskun við aðra erfiðleika. Í ensku er gjarnan talað um primary eða secondary eftir því hvort röskunin 

stendur ein og sér eða kemur fyrir sem fylgiröskun (Law, 2019). Í báðum tilvikum er skerðing tengd 

tungumálinu, þ.e. frávik eru á einhverjum eða öllum þáttum málsins (s.s. setningafræði, beygingar- og 

orðmyndunarfræði, merkingarfræði, málnotkun og hljóðkerfi). Þegar málþroskaröskun er megin röskun eru 

frávikin í máli aðal erfiðleikarnir. Frávikin eru það alvarleg að þau hafa áhrif á daglegt líf og engin tengsl eru við 

líffræðilegar orsakir (e. biomedical aetiology) en þó geta ákveðnar fylgiraskanir verið til staðar s.s. 

hegðunarerfiðleikar og leiðniheyrnartap (Bishop o.fl., 2017). Einnig kom fram hjá Bishop o.fl. (2017) að a) 

tilvist áhættuþátta (taugafræðilegra eða umhverfislegra) útilokar ekki greiningu á MÞR, b) MÞR getur birst ásamt 

öðrum taugaröskunum (t.d. ADHD) og c) ekki þarf að vera misræmi milli yrtrar og óyrtrar greindar einstaklings 

til að fá greininguna MÞR. 

Samkvæmt Bishop o.fl. (2017) er málþroskaröskun sem fylgiröskun kölluð málröskun (e. language disorder, 

LD). Þá eiga einstaklingar í erfiðleikum með alla eða marga þætti málsins en aðal hömlunin er af þekktum 

líffræðilegum toga (e. biomedical condition), t.d. ef barn er með Cerebral Palsy, einhverfu, skyntaugaheyrnartap 

eða Downs heilkenni. Frávik í máli er þá fylgiröskun þeirrar fötlunar sem um ræðir. Líklegt er að erfiðleikar í 

máli munu haldast fram á efri stig grunnskóla og jafnvel fram á fullorðinsár, með töluverðum áhrifum á daglegt 

líf og félagsleg samskipti sem og námsframvindu. Í þessum tilvikum mæla Bishop o.fl. (2017) með að tala um 

frávik í máli sem málröskun með X. Þá stendur X fyrir fötlun sem viðkomandi einstaklingur hefur og 

málröskunin birtist sem hluti af mun víðtækari vanda. Barnið þarf aðstoð vegna málröskunarinnar, en íhlutunin 

þarf að taka mið af sérkennum megin fötlunar barnsins. 

Einn þáttur í snemmtækri íhlutun fyrir börn með mál- eða málþroskaröskun af einhverju tagi er að kenna 

þeim viðeigandi notkun máls. Frávik í máli geta haft afgerandi áhrif á hegðun og líðan barna og birst í 

hegðunarerfiðleikum. Börn með slaka tjáskiptafærni eiga einnig oft erfitt með að vera í hópi, lesa í óyrt skilaboð, 
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hlusta og setja sig í spor annarra svo eitthvað sé nefnt. Ef ekki er gripið nægilega snemma inn í er hætta á að 

erfiðleikarnir aukist til muna (Paul, Norbury og Gosse, 2018).   

1.2.1 Röskun í málnotkun barna 

Erfiðleikar með málnotkun geta haft áhrif á viðeigandi máltjáningu og/eða málskilning í ákveðnu samhengi. Það 

felur m.a. í sér að gefa upp of miklar eða of litlar upplýsingar til þeirra sem talað er við, hafa lítinn skilning á 

félagslegum vísbendingum í samtali, leggja of bókstaflega merkingu í það sem sagt er og eiga erfitt með að skilja 

látbragð (Adams, 2002). Annað dæmi um málnotkunarerfiðleika er þegar tónfall (e. intonation) er takmarkað í 

tali svo það hljómar eintóna eða vélrænt eða þegar einstaklingur notar rangar áherslur (e. stress) á atkvæði orða. 

Þetta getur truflað félagsleg tjáskipti en erfiðleikar af þessu tagi birtast oft hjá einstaklingum með einhverfu, en 

finnast einnig hjá börnum sem ekki eru á einhverfurófi. Sérstakt hugtak hefur verið sett fram fyrir fyrir börn sem 

eru ekki með einhverfu en eru með málnotkunarröskun. Í ICD-11 er heitið pragmatic language impairment 

notað sem lýsandi hugtak (e. descriptive qualifier) innan greiningarinnar málþroskaröskun. Í DSM-5, er komin 

ný flokkun fyrir félagslega tjáskiptaröskun (e. social (pragmatic) communication disorder), sem verður hér eftir 

vitnað til sem FTR (sjá t.d. Baird og Norbury, 2016 og Paul o.fl., 2018). Í DSM-5 er FTR flokkað sem 

taugaþroskaröskun en Bishop o.fl. (2017) eru ósammála þeirri flokkun og segja málnotkunarröskun (e. 

pragmatic impairment) vera hluta af málröskunum en ekki sér taugaþroskaröskun þar sem hugtakið vísar til 

félagslegra tjáskipta. 

 Turkstra o.fl. (2017) tala um nokkrar tegundir af tjáskiptaröskunum í tengslum við málnotkun (e. pragmatic 

communication disorders), þ.á.m. pragmatic language disorders, pragmatic-semantic disorders, social 

(pragmatic) communication disorders og impairments in social thinking. Skilgreiningar og greiningarviðmið 

fyrir þessar raskanir geta skarast og eru oft aðeins lauslega skilgreind. En í þeim öllum er áhersla lögð á það 

hvernig tungumálið er notað í félagslegum aðstæðum. Hér á eftir verður farið stuttlega í eina þeirra, félagslega 

tjáskiptaröskun (FTR).  

 Greiningarviðmiðum fyrir FTR samkvæmt DSM-5 greiningarkerfinu er skipt niður í fjögur lykil viðmið. Þau 

börn sem falla undir þessi viðmið eiga í erfiðleikum með að: 

- Nota tungumálið á félagslega viðeigandi hátt. 

- Breyta tjáskiptum til samræmis við samhengi í samtali. 

- Fara eftir þörfum hlustandans eða reglum um frásögn. 

- Lesa á milli línanna. 

Þessi atriði sem talin eru upp hér að ofan eru einkenni FTR og þau eru í  samræmi við það sem áður hefur verið í 

greiningarviðmiðum raskana sem tengjast félagslegri málnotkun. Aðal erfiðleikarnir eru við að nota tungumálið í 

samhengi og slök færni í að fara eftir reglum frásagna eða samtals/samræðna. FTR getur verið meðröskun með 

öðrum tjáskiptaerfiðleikum, þá sérstaklega máltjáningarröskun, málskilningsröskun og málhljóðaröskun (Paul 

o.fl., 2018; Turkstra o.fl., 2017).   

 Afleiðingar félagslegrar tjáskiptaröskunar geta komið fram í víðtækum vanda þ.e. erfiðleikar með að taka þátt 

í félagslegum athöfnum, mynda vináttutengsl við jafningja, námslegan árangur og að standa sig vel í vinnu. FTR 

getur einnig verið afmörkuð greining og getur komið fram ásamt annarri líffræðilegri fötlun s.s. skerðingu í 

vitsmunaþroska, þroskahömlun, námserfiðleikum, mál- eða málþroskaröskunum, ADHD, ákomnum heilaskaða, 
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málstoli, heilabilun og skaða í hægra heilahveli (American Speech Language Hearing Association [ASHA], 

e.d.). 

 Börn með FTR sem ekki eru með einhverfugreiningu eiga oft í vandræðum með samtöl, frásögn og að nota 

tungumálið til að vinna úr margræðni orða. Einstaklingar með einhverfu sem eiga ekki í erfiðleikum með 

formgerð tungumálsins sýna oft veikleika þegar verið er að meta málnotkun þeirra, sérstaklega í daglegum 

verkefnum (e. naturalistic tasks) sem eru síður skipulögð og þar sem erfiðara er að spá fyrir um hegðun 

viðmælanda. Flest börn með einhverfu eiga í meiri erfiðleikum með félagsleg tjáskipti en með aðra þætti málsins 

(Paul o.fl., 2018). 

1.3 Mat á málþroska 

Algengasta aðferðin við að greina málþroskaröskun er með stöðluðum málþroskaprófum en oft prófa þau aðeins 

afmarkaða þætti málþroskans. Algengt er að málþroskapróf meti máltjáningu og málskilning en málnotkun er sá 

þáttur sem oft verður útundan þrátt fyrir að vera þriðja hornið á grunnstoðum tungumálsins (þ.e. form, innihald 

og notkun) (Bloom, 2000). Ekki er auðvelt að prófa málnotkun beint á hefðbundnum málþroskaprófum þar sem 

hún miðast við raunverulega notkun málsins í félagslegum tjáskiptum. Þess vegna er oft gripið til spurninga- eða 

matslista þar sem foreldrar meta málnotkun barna sinna. Rannsóknir benda til að foreldrar sem matsaðilar séu 

áreiðanlegir matsmenn (Einar Guðmundsson, 2015; Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 2013; 

O’Neill, 2007). 

 Ekki er um auðugan garð að gresja þegar kemur að prófum eða listum sem meta málnotkun íslenskra barna. 

Undanfarin ár hefur bæst í flóru íslenskra málþroskaprófa með tilkomu Málfærni ungra barna (MUB) sem metur 

málþroska tveggja til fjögurra ára barna (Þóra Másdóttir, Sigurgrímur Skúlason, Hrafnhildur Halldórsdóttir og 

Friðrik Rúnar Guðmundsson, 2018) og Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) sem er í vinnslu og er ætlað að 

meta málþroska fjögurra til sex ára barna (Þóra Másdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Sigurgrímur Skúlason, í vinnslu). Hvorugt þessara prófa metur þó málnotkun sérstaklega. Matslistinn Children’s 

Communication Checklist, CCC-2 (Bishop, 2003) hefur verið þýddur á íslensku og grunnviðmiða um málnotkun 

barna á aldrinum 4;0-15;11 aflað (Anna Ósk Sigurðardóttir, 2012) en hann hefur ekki enn verið gefinn út sem 

próftæki. Ekki eru til matstæki á íslensku sem kanna málnotkun yngri barna en fjögurra ára. 

 Auk ofangreindra málþroskaprófa er nokkuð til af íslenskum rannsóknum á málþroska barna en engin sem 

beinlínis einblínir á málnotkun. Í rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur og Álfhildar Þorsteinsdóttur (2015) eru 

málsýni rannsökuð auk þess sem greint er frá aldursbundnum viðmiðum fyrir máltjáningu íslenskra 

leikskólabarna út frá sjálfsprottnu tali eins og það birtist í málsýnunum. Einnig má nefna rannsókn Thordardottir 

og Weismer (1998) um meðallengd segða í málsýnum íslenskra leikskólabarna. Að auki hafa þrjár 

meistararitgerðir í talmeinafræði verið skrifaðar um málsýni hjá börnum. Álfhildur E. Þorsteinsdóttir (2012) 

fjallaði um orðtíðni, meðallengd segða og ýmis málfræðiatriði í málsýnum þriggja til fimm ára barna sem 

áðurnefnd rannsókn frá 2015 er byggð á (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015). Ragnheiður 

Dagný Bjarnadóttir (2014) bar saman málsýni sex ára barna með og án málþroskaröskunar og Logi Pálsson 

(2017) skoðaði tengsl staðlaðra prófa og málsýna við mat á málþroska barna með einhverfu. Meta mætti 

málnotkun barna að einhverju leyti út frá málsýnum en þó er mikilvægt að skoða þetta svið málþroskans 

sérstaklega sem afmarkað rannsóknarefni. 
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 Af þessari umfjöllun er ljóst að þörf er á prófi eða matslista sem metur málnotkun svo hægt verði að gera 

heildrænt mat á málþroska barna. Sú rannsókn sem hér er til umfjöllunar fjallar um matslista (FOCUS) á 

málnotkun barna á leikskólaaldri fyrir foreldra og fagfólk í nærumhverfi barnsins. 

1.3.1 FOCUS 

FOCUS er kanadískur matslisti eftir Thomas-Stonell, Robertson, Walker, Oddson, Washington, og Rosenbaum 

(2012) og stendur skammstöfunin fyrir Focus on the Outcomes of Communication Under Six. FOCUS er klínískt 

tæki til að meta breytingar sem verða á tjáskiptum og málnotkun barna m.a. í kjölfar íhlutunar. Foreldrar leggja 

mat á málþroska barnsins m.t.t. málnotkunar með því að fylla út FOCUS listann. Þegar listinn er notaður í 

klínískum tilgangi er hann lagður fyrir áður en íhlutun hefst og eftir að henni lýkur og barnið þannig borið saman 

við sjálft sig. Ef um framfarir er að ræða er auðveldlega hægt að fylgjast með þeim með því að styðjast við 

listann. Í handbók FOCUS koma fram viðmið um hvenær breyting á heildarskori milli fyrirlagna er 

þýðingarmikil (e. meaningful). Ef einungis er níu stiga hækkun á milli fyrirlagna er það ekki talin vera 

þýðingarmikil klínísk breyting, ef barn fær 10-15 stigum hærra er um mögulega klíníska breytingu að ræða en 

þegar barn bætir við sig 16 eða fleiri stigum milli fyrirlagna er það talin marktæk klínísk breyting (e. significant 

clinical change).  

 FOCUS er fyrst og fremst mat á félagslegri málnotkun leikskólabarna, en með því er átt við tjáskipti í 

raunverulegum aðstæðum, heima og/eða í skólanum. FOCUS er hugsaður fyrir börn frá 1;6 ára til 5;11 ára. 

Matslistinn inniheldur 50 atriði sem metin eru á sjö punkta Likert kvarða þar sem foreldri svarar spurningum um 

málnotkun barns síns. Í vissum tilvikum getur talmeinafræðingur sem þekkir tiltekið barn vel eða 

leikskólakennari barnsins einnig fyllt listann út. FOCUS skiptist í tvo hluta (fyrri hluti með 34 atriðum og seinni 

hluti með 16 atriðum) og níu undirþætti. Undirþættir FOCUS skiptast í tvo flokka eins og sjá má í töflu 1.  

Tafla 1. Níu undirþættir FOCUS. 

ICF-CY: Líkamsstarfsemi/líkamsbygging Fjöldi atriða ICF-CY: Umhverfi/ þátttaka Fjöldi atriða 

Tal 3 Skiljanleiki tals 4 

Máltjáning 6 Máltjáning 4 

Málnotkun 5 Félagsfærni/leikur 12 

Málskilningur/hlustun/athygli  4 Sjálfstæði 5 

    Sjálfstjórn/líðan 7 

 

Mest er hægt að fá 350 stig og minnst 50 stig á FOCUS og það tekur u.þ.b. 10-15 mínútur að svara listanum. 

Hann hefur verið þýddur á tuttugu tungumál, m.a. frönsku, ítölsku, þýsku, norsku og hollensku. Í þessu 

meistaraverkefni verður listinn þýddur, bakþýddur og forprófaður á íslensku. Hvatinn að verkefninu er sá að fá 

staðfærðan matslista á íslensku sem kannar tjáskiptafærni barna og tekur til yngri hóps en CCC-2 en slíkur listi 

fyrir þann aldurshóp er ekki fyrir hendi hér á landi.  

 FOCUS listinn er notaður víða um heim og þýðing hans á íslensku og stöðlun mun þess vegna einnig nýtast 

við rannsóknir þar sem hægt verður að bera saman niðurstöður fyrirlagnar íslenska listans við niðurstöður úr 

erlendum rannsóknum. Atriði listans eru samin í samræmi við ICF-CY (International Classification of 

Functioning, Disability and Health for Children and Youth) staðal Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO, 

2007) eins og kemur fram í töflu 1. Það er gert til að tengja talþjálfun við málfærni og notkun barnsins á 

tungumálinu í víðu samhengi (Cunningham o.fl., 2017; Thomas-Stonell o.fl., 2012; Thomas-Stonell, 
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Washington, Oddson, Robertson og Rosenbaum, 2013). ICF-CY einskorðast ekki eingöngu við skerðingu eða 

fötlun heldur einnig athafnir og þátttöku í samfélaginu. FOCUS tekur einmitt mið af því síðarnefnda og 

endurspegla atriði listans notkun barns á tungumálinu og félagslega þátttöku, eins og dæmin í töflu 2 sýna 

glögglega.  

Tafla 2. Dæmi úr FOCUS. 

Undirflokkur Dæmi 

ICF-CY: Líkamsstarfsemi/ líkamsbygging  

Tal „Tal barnsins míns er skýrt.“  

Máltjáning „Barnið mitt getur tengt saman orð (í setningar).“  

Málnotkun „Barnið mitt notar orð til að biðja um hluti.“  

Málskilningur/hlustun/athygli „Barnið mitt situr og hlustar á sögur.“ 

ICF-CY: Umhverfi/þátttaka  

Skiljanleiki tals „Önnur börn skilja tal barnsins míns.“ 

Máltjáning „Barnið mitt getur sagt sögur sem eru með rökréttum söguþræði.“ 

Félagsfærni/leikur „Barnið mitt fær að taka þátt í leik með öðrum börnum.“ 

Sjálfstæði „Barnið mitt getur tjáð sig án aðstoðar frá öðrum.“ 

Sjálfstjórn/líðan „Barnið mitt á auðvelt með að umgangast önnur börn.“  

                                                                                                                  (Thomas-Stonell o.fl., 2012) 

Eins og kemur fram í töflu 1 og 2 er undirflokkurinn máltjáning í báðum hlutum ICF-CY. Í ICF-CY: 

Líkamsstarfsemi/líkamsbygging eru sex atriði undir flokknum máltjáning. Það eru allt staðhæfingar sem lúta að 

formi tungumálsins þ.e. setningafræði, málfræði og orðaforða. Í ICF-CY: Umhverfi/þátttaka eru fjögur atriði 

undir máltjáningu og í þeim atriðum er spurt um félagslega máltjáningu, t.d. hvort barnið geti talað um hvað það 

er að gera og sagt frá, bæði við þá sem þekkja barnið vel og þá sem ekki þekkja það vel.  

1.3.1.1 Rannsóknir að baki FOCUS 

FOCUS matslistinn var hannaður yfir 13 ára tímabil. Það var gert með hjálp talmeinafræðinga og foreldra í fimm 

fylkjum í Kanada. Foreldrar 210 barna frá 2;0-5;7 ára og talmeinafræðingar þeirra voru beðnir um að lýsa 

væntingum fyrir meðferð og breytingum sem mældust eftir meðferð hjá talmeinafræðingi. Atriði á FOCUS voru 

þróuð á þann hátt að búið var til þema út frá athugasemdum sem a.m.k. 10%  foreldra og talmeinafræðinga bentu 

á í þróunarferlinu (Thomas-Stonell, Oddson, Robertson og Rosenbaum, 2009). FOCUS listinn var forprófaður 

þrisvar sinnum með foreldrum 165 barna og talmeinafræðingum þeirra. Börnin voru á aldrinum 1;2-5;5 ára. 

Listinn var endurskoðaður eftir hverja prófun og atriðum eytt eða bætt við ef þörf var á því. Atriðin voru valin 

með það í huga að vera viðeigandi/ákjósanleg fyrir fjölda barna með mismunandi þarfir. Þetta ferli skilaði því að 

103 atriðum var fækkað í þau 50 atriði sem listinn inniheldur í dag. Flest atriði sem tengdust ICF-CY: 

Líkamsstarfsemi var eytt út en aukin áhersla var lögð á ICF-CY:Umhverfi/þáttaka, sérstaklega atriði sem 

innihéldu frammistöðu (e. performance) (Thomas-Stonell, Oddson, Robertson og Rosenbaum, 2010). Því má 

segja að FOCUS listinn hafi í raun verið þróaður í fjórum skrefum, fyrst með rannsókninni frá 2009 og svo með 

þrískiptri rannsókn frá 2010.  

Einnig hefur verið rannsakað hvernig listinn er notaður í klínískum tilgangi t.d. með rannsókn Thomas-

Stonell, Washington o.fl. frá árinu (2013). Í þeirri rannsókn tóku foreldrar 112 barna á aldrinum 10 mánaða-6;0 

ára þátt. Börnunum var skipt í þrjá hópa, n=23 börn með frávik í tali og framburði (e. speech impairments), n=62 

börn með málþroskafrávik (e. language impairments) og n=27 börn með bæði framburðar- og málþroskafrávik. 
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Foreldrar svöruðu FOCUS bæði við upphaf og lok meðferðar. Niðurstöður voru þær að FOCUS greinir 

breytingar á félagslegum tjáskiptum hjá börnum með mismunandi og misalvarlegan tjáskiptavanda. Mikilvægar 

framfarir fundust í öllum þremur hópunum á heildarskori FOCUS (miðað er við að fá 16 stigum meira en 

heildarstig voru við upphaf meðferðar). FOCUS mældi framfarir í skiljanleika tals, leik og sjálfstæðum- og 

félagslegum tjáskiptum. Marktækar framfarir mældust hjá öllum þremur hópunum. Í upphafi mældist hópurinn 

með frávik í tali og framburði með að meðaltali 247 heildarstig, hópurinn með málþroskafrávik með 156 

heildarstig og hópurinn sem hafði bæði framburðar- og málþroskafrávik voru með 177 heildarstig að meðaltali. 

Þau fengu öll marktækt hærri heildarstig á FOCUS að meðferð lokinni.   

Í annarri rannsókn frá 2013 tóku foreldrar 97 barna, 10 mánaða-4;11 ára þátt. Þar voru foreldramatslistarnir 

FOCUS og ASQ-SE (Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional) lagðir fyrir þrisvar sinnum. Fyrst í 

greiningartíma (1), svo við upphaf meðferðar (2) og í lok meðferðar (3)  hjá talmeinafræðingi. Um 60 dagar liðu 

milli (1) og (2) og um 90 dagar milli (2) og (3). Marktækt meiri breytingar mældust á meðan meðferð átti sér 

stað en á biðtímanum, milli (1) og (2). Á biðtímanum mældist 5,87 stiga breyting á heildarstigum FOCUS, það 

var tölfræðilega marktækt (t=2,38; p=0,019) en þó töluvert lægra en 16 stig sem þarf til að breytingin sé talin 

klínískt marktæk. Á meðferðartímanum, milli (2) og (3), mældist 18,2 stiga breyting eftir íhlutunina, það var 

einnig tölfræðilega marktækt (t=5,62; p<0,001). Marktækt meiri breyting varð meðan á meðferð hjá 

talmeinafræðingi stóð en á biðtímanum (p<0,01). Niðurstöður sýna að FOCUS mælir breytingar á tjáskiptafærni 

barna eftir u.þ.b. níu klukkustundir í talþjálfun (Thomas‐Stonell, Oddson, Robertson og Rosenbaum, 2013). 

 

Eins og áður er nefnt er mikilvægt að skoða hvernig barn notar tungumálið, ekki eingöngu að prófa form og 

innihald þess. FOCUS er góð viðbót við hefðbundin málþroskapróf þar sem með því fást upplýsingar og mat 

foreldra á málnotkun barna í þeirra náttúrulega umhverfi þ.e. heima og í skólanum. Það hjálpar við að kortleggja 

betur málþroska þeirra. Í þessu meistaraverkefni verður málþroskaprófið MUB lagt fyrir hluta barnanna til þess 

að kanna hvort samræmi/fylgni er milli hefðbundins málþroskaprófs sem einblínir á form og innihald 

tungumálsins annars vegar og mats á málnotkun hins vegar (með FOCUS). 

1.3.2 Málþroskaprófið Málfærni ungra barna (MUB) 

MUB er fyrsta íslenska málþroskaprófið sem kannar bæði málskilning og máltjáningu barna á aldrinum 2;0-3;11 

ára. Prófið byggir á rannsóknum á máltöku íslenskra barna og við þróun þess var stuðst við íslensk og erlend 

málþroskapróf, auk íslenskra og erlendra rannsókna á málþroska barna sem og klíníska reynslu höfunda. Í kjölfar 

tveggja stórra forprófana var prófið staðlað á íslenskum börnum og telst áreiðanlegt og réttmætt matstæki fyrir 

þennan aldurshóp. Prófið er staðlað að íslensku þýði og hefur að geyma aldursviðmið. Stuðst er við staðlaðar 

mælitölur þar sem meðaltal er 100 og staðalfrávik 15. MUB skiptist í tvo hluta, annars vegar í málskilningshluta 

og hins vegar í máltjáningarhluta, úr þeim fást mælitölur þar sem meðaltalið er 10 og staðalfrávik 3. Í 

málskilningshlutanum eru 71 atriði sem meta skilning barns á spurningum (t.d. um hluti, líkamshluta og hugtök), 

að fara eftir fyrirmælum auk skilnings á neitun í setningu t.d. „hvaða hundur er ekki brúnn“. Í 

máltjáningarhlutanum eru 48 atriði og í honum er verið að kanna virkan orðaforða t.d. nefnun hluta og athafna á 

myndum sem þeim eru sýndar, málfræðikunnáttu og setningauppbyggingu s.s. notkun fleirtölu, þátíðar, fornafna, 

botnun setninga, endurtekning setninga o.fl. (Þóra Másdóttir o.fl., 2018). 
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1.3.3 Foreldrar sem matsmenn 

Segja má að foreldrar þekki börnin sín best þar sem þeir verja mestum tíma með þeim. Foreldrar eru því í góðri 

stöðu til að fylgjast með þroskaframvindu barnsins og búa yfir miklum upplýsingum um það í margvíslegum 

aðstæðum. Þeir eru taldir vera góðir í að meta ákveðna þroskaþætti í fari barnanna (Saudino o.fl., 1998). Saudino 

o.fl. (1998) nefna þrjá kosti foreldra sem matsmanna. Í fyrsta lagi nefna þau að mat foreldra er byggt á mun 

víðtækari þáttum en hefðbundin málþroskapróf ná yfir og þeir geta því komið með ítarlegri upplýsingar úr mun 

fleiri aðstæðum en hægt er að fá í prófaðstæðum þar sem barnið er metið á ákveðnum stað á ákveðnum tíma 

samkvæmt stöðluðum reglum. Í öðru lagi benda þau á að bæði sé það hagkvæmt og einfalt að notast við mat 

foreldra með því að leggja fyrir spurningalista þegar afla þarf upplýsinga um þroska barns. Þriðji kosturinn er að 

með mati foreldra er hægt að vinna með stærri úrtök, t.d. ef um rannsóknir er að ræða vegna þess að hægt er að 

ná til foreldra í gegnum tölvu- eða bréfpóst og svörun getur jafnvel verið í rafrænu formi. Þau nefna einnig að 

þegar verið er að bera saman staðlað málþroskapróf og matstæki þar sem foreldrar meta börnin eru meðaltölin 

oft mun hærri á mati foreldranna og í þeim tilvikum má velta því fyrir sér hvort um ofmat foreldranna á börnum 

sé að ræða (Miller, 1986; Miller, Manhal og Mee, 1991) en þó má færa rök fyrir því að prófaðstæður geti 

vanmetið færni barnanna (Gradel, Thompson og Sheehan, 1981). Best væri ef hægt er að blanda þessu tvennu 

saman, mati foreldra og stöðluðum prófum til að fá sem besta heildarsýn yfir þá þroskaþætti barna sem verið er 

að meta. 

 Nokkuð margar rannsóknir hafa verið gerðar á matstækjum þar sem foreldrar meta börnin sín og hafa þær 

gefið góða raun og sýnt að mælitækin eru áreiðanleg og réttmæt. Þar má t.d. nefna málþroskaprófið Orðaskil 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 1998; Thordardottir og Weismer, 1996), Íslenska þroskalistann (Einar Guðmundsson, 

2015; Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 2013; Gudmundsson og Gretarsson, 2009), Language Use 

Inventory for Young Children (LUI) (O’Neill, 2007), CCC-2 (Bishop, 2003; Norbury og Bishop, 2005) og ensku, 

þýsku og ítölsku útgáfuna af FOCUS matslistanum (Thomas-Stonell o.fl., 2010; Thomas-Stonell o.fl., 2012; 

Thomas‐Stonell o.fl., 2013; Neumann, Salm, Rietz og Stenneken, 2017; Piazzalunga, Salerni, Limarzi, Ticozzell 

og Schindler, 2020). Að auki hafa rannsóknir bent á að staðlaðir mats- og spurningalistar sem foreldrar svara um 

þroska barna sinna gefa mikilvægar upplýsingar og nýtast vel við þroskamat eða skimun (Gudmundsson og 

Gretarsson, 2009; O’Neill, 2007). 

1.4 Próffræðilegir eiginleikar matstækja 

Við val á matstækjum þarf að hafa í huga hverjir próffræðilegir eiginleikar þeirra eru (Paul o.fl., 2018). Á Íslandi 

er oft gripið til þess ráðs að þýða matstæki/-lista en þá þarf að huga að réttmæti og áreiðanleika þýddu 

útgáfunnar. Einnig er mikilvægt að skoða rannsóknir á matstækinu á frummálinu og þýðingu þess yfir á önnur 

tungumál.  

1.4.1 Áreiðanleiki matstækja 

Áreiðanleiki (e. reliability) matstækis vísar til þess hve nákvæm mælingin er. Ef áreiðanleiki er hár bendir það til 

stöðugleika í mælingum en ef hann er lágur þá eru vísbendingar um að óvissuþættir ráði að miklu leyti um 

útkomu á mælitækinu. Til eru mismunandi tegundir áreiðanleika mælinga; endurprófunaráreiðanleiki (e. test-

retest reliability), áreiðanleiki hliðstæðra prófa (e. alternate forms reliability), helmingunaráreiðanleiki (e. split-

half reliability) og áreiðanleiki innra samræmis (e. internal consistency reliability). Með innri áreiðanleika er 
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verið að meta samræmi milli svara á mismunandi atriðum mælitækisins. Oftast er miðað við α=0,7-0,8 sem 

ásættanlegan áreiðanleikastuðul mælitækis. Ef stuðullinn er lægri gefur það til kynna að mælikvarðinn sé  

óáreiðanlegur (Field, 2018). Í þessu verkefni er markmiðið m.a. að kanna hvort innri áreiðanleiki íslenskrar 

þýðingar FOCUS sé ásættanlegur. 

1.4.2 Réttmæti matstækja 

Með hugtakinu réttmæti (e. validity) er átt við að hve miklu leyti matstæki metur það sem það á að meta, og að 

hve miklu leyti hægt er að álykta um þýðið út frá niðurstöðum matstækisins. Matstæki telst réttmætt ef það er 

talið meta það sem það á að meta. Til eru mismunandi tegundir af réttmætisathugunum; innihaldsréttmæti (e. 

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

því að kanna hugsmíðaréttmæti fást upplýsingar um hvort og hversu vel tiltekið mælitæki metur þá hugsmíð sem 

því er ætlað að meta. Ein aðferð við að meta hugsmíðaréttmæti mælitækis er samanburður þess við önnur 

viðurkennd mælitæki sem meta sömu eða svipaða hugsmíð (Field, 2018). Það er yfirleitt gert með því að reikna 

út fylgnistuðul sem skoðar tengsl milli breyta. Fylgnistuðull r getur tekið gildin frá -1 til 1, þ.e. fylgnin er annað 

hvort á bilinu -1 til 0 eða 0 til 1. Þá er r=1 fullkomið jákvætt línulegt samband breytanna og ef r=-1 er 

sambandið fullkomið neikvætt. Ef ekkert línulegt samband er milli breytanna er r=0. Þegar unnið er með 

raunveruleg gögn nær fylgnistuðullinn sjaldan 1 eða -1. Fylgni sem er ±0,8 er talin mjög sterk fylgni, ±0,1 er 

mjög lág/nánast engin fylgni, ±0,3 miðlungs lág og ±0,5 er miðlungs há fylgni (Field, 2018). Með því að leggja 

málþroskaprófið MUB fyrir börn sem koma slök út úr FOCUS er hægt að skoða samræmið á milli niðurstaðna 

sem er liður í réttmætisathugun á listanum. 

 Nauðsynlegt er að gera réttmætisathugun á prófum/listum sem eru þýdd og hafa ekki verið stöðluð. Í því felst 

að matstækið er lagt fyrir hæfilega stórt úrtak sem endurspeglar vel þýðið. Það er einmitt það sem verður gert í 

þeirri rannsókn sem hér um ræðir. Með því að gera réttmætisathugun er hægt að draga úr margvíslegum 

ályktunarvillum. Þó ber að hafa í huga að réttmætisathugun kemur ekki í stað stöðlunar matstækis en hægt er að 

nota það í klínísku starfi meðan beðið er eftir stöðlun þess (Einar Guðmundsson, 2005-2006).    

 

Með þessari rannsókn er verið að gera forathugun á próffræðilegum eiginleikum íslenskrar þýðingar FOCUS, 

þ.e. innri áreiðanleika þýðingarinnar og leggja drög að hugsmíðaréttmæti listans. Próffræðilegir eiginleikar 

FOCUS á frummálinu sem og öðrum þýðingum hafa verið kannaðir og eru í öllum tilfellum góðir (Thomas-

Stonell o.fl., 2010; Thomas-Stonell o.fl., 2012; Thomas‐Stonell o.fl., 2013; Neumann o.fl., 2017; Piazzalunga 

o.fl., 2020). 

1.4.3 Próffræðilegir eiginleikar ensku, þýsku og ítölsku útgáfu FOCUS  

Rannsóknir á próffræðilegum eiginleikum FOCUS á ensku fyrir foreldra (Thomas-Stonell o.fl., 2010) hafa sýnt 

fram á háan innri áreiðanleika (Cronbach's α=0,96), endurprófunaráreiðanleika (r>0,95) og áreiðanleika milli 

matsmanna á greindum breytingum (e. inter-rater reliability for change) (ICC=0,70; 95% CI:0,24-0,91). 

Síðarnefnda mælingin á áreiðanleika bendir til þess að matstækið sé áreiðanlegt bæði fyrir klíníska vinnu og 

rannsóknarvinnu. Eitt af megin markmiðum útkomumælinga (e. outcome measure) er að geta mælt breytingar 

tengdar íhlutun (Thomas-Stonell o.fl., 2012). Í rannsókn Washington o.fl. frá 2013 þar sem úrtakið var 52 börn á 

aldrinum 3;1-6;0 ára fannst marktæk fylgni milli FOCUS og tjáskipta- og félagslega hluta VABS-II (Vineland 
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Adaptive Behaviour Scales-II) bæði fyrir og eftir íhlutun. Í VABS-II er tekið viðtal við umönnunaraðila barnsins 

þar sem félagsleg og persónuleg hæfni þess er metin. Þær niðurstöður gefa til kynna að hugsmíðaréttmæti 

FOCUS er gott og þar af leiðandi má segja að mælitækið meti raunverulegar breytingar og greini breytingar í 

málnotkun skjólstæðings fyrir og eftir íhlutun (Washington o.fl., 2013). Önnur rannsókn var gerð árið 2013 með 

samtals 97 börn á aldrinum 10 mánaða-4;11 ára og sýndi fram á að FOCUS mældi marktækt meiri breytingar 

(p<0,01) á meðan á íhlutun stóð en á biðtíma. Einnig var samanburður gerður á FOCUS og ASQ-SE (Ages and 

Stages Questionnaires: Social-Emotional) en það er matstæki þar sem foreldrar meta félags- og tilfinningaþroska 

barna sinna. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til góðs hugsmíðaréttmætis FOCUS sem matstækis sem greini 

breytingar í málnotkun skjólstæðings (Thomas‐Stonell o.fl., 2013). 

 Í þýsku rannsókninni, FOCUS-G, var úrtakið 226 börn á aldrinum 3;0-5;11 ára. Í þeirri rannsókn var innri 

áreiðanleiki hár eða (α=0,959) sem og endurprófunaráreiðanleiki (intraclass correlation coefficient=0,974) og 

helmingunaráreiðanleiki (r=0,832). Fimm undirþættir af níu náðu ásættanlegum innri áreiðanleika (α>0,70). Þeir 

þættir sem ekki náðu ásættanlegum áreiðanleika voru tal (α=0,61), málnotkun (α=0,66), 

málskilningur/hlustun/athygli (α=0,56) og máltjáning (α=0,47) í ICF-CY:Umhverfi/þátttaka. Einnig fannst 

marktæk fylgni milli FOCUS-G og KiddyKINDL, sem er staðlaður þýskur matslisti, þar sem foreldrar svara 

spurningum um heilsutengd lífsgæði (HrQoL) barna sinna (m.a.  sjálfsmat, almenna heilsu og þroska þ.m.t. líðan 

og tilfinningar auk umhverfisþátta) sem bendir til góðs hugsmíðaréttmætis (Neumann o.fl., 2017).  

 Í rannsókn á ítölsku þýðingunni, FOCUS-I, var fjöldi þáttakenda 364 börn á aldrinum 3;0-5;9 ára. Þar var 

innri áreiðanleiki hár (α=0,955), þar sem flestir undirþættir náðu ásættanlegum innri áreiðanleika (α>0,70), þeir 

undirþættir sem ekki náðu ásættanlegum áreiðanleika voru tal (α=0,53), málnotkun (α=0,56) og 

málskilningur/hlustun/athygli (α=0,57). Endurprófunaráreiðanleiki var hár (ICC=0,772; rs=0,856; p<0,01) fyrir 

heildarstigafjölda sem og fyrir flesta undirþætti. Einnig var há fylgni (rs>0,684, p<0,01) milli FOCUS-I 

heildarstigafjölda og stigafjölda undirþátta (Piazzalunga o.fl., 2020). 
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2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Megintilgangur þessa meistaraverkefnis er að þýða, bakþýða og forprófa FOCUS, en með listanum er kannað 

hvernig foreldrar meta tjáskipti og málnotkun barna sinna. Innri áreiðanleiki íslensku þýðingar FOCUS verður 

athugaður og fylgni milli matslistans og hefðbundins málþroskaprófs (MUB) könnuð til að fá gleggri mynd af 

þýðingu listans og notagildi hans við íslenskar aðstæður. Foreldrar 114 barna á aldrinum 3;0-3;11 svöruðu 

FOCUS. Til að kanna fylgni á milli mats foreldra á FOCUS annars vegar og niðurstaðna málþroskamats 

samkvæmt stöðluðu prófi hins vegar var MUB lagt fyrir 10% barna sem fengu slökustu útkomu á listanum og 

10% barna sem skoruðu hæst á honum. Með þessum samanburði var gerð frumathugun á hugsmíðaréttmæti 

FOCUS, þar sem bæði prófin meta svipaða hugsmíð þ.e. ákveðna þætti málsins. Þó þarf að slá þann varnagla að 

hugsanlega er ekki um nákvæmlega sömu hugsmíð að ræða þar sem MUB prófar málskilning og máltjáningu en 

FOCUS málnotkun. Matslistinn er notaður af talmeinafræðingum víða um heim við að meta málþroska barna á 

enn ítarlegri hátt en hægt er að gera eingöngu með því að leggja fyrir hefðbundin málþroskapróf sem aðeins meta 

málskilning og máltjáningu. Með FOCUS fá íslenskir talmeinafræðingar matslista sem kannar tjáskipti og 

málnotkun barna auk þess sem um er að ræða klínískt matstæki sem gerir talmeinafræðingum kleift að fylgjast 

með framförum og framvindu talþjálfunar. Forprófun er mikilvægt skref í átt að stöðlun prófa/lista og gefur 

hugmynd um hvort þessi útgáfa af FOCUS þurfi að taka einhverjum breytingum til að aðlaga betur að íslensku 

umhverfi.  

 

 Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

- Er innri áreiðanleiki íslenskrar þýðingar FOCUS ásættanlegur? 

- Er fylgni milli mats foreldra á FOCUS annarsvegar og niðurstaðna á málþroskaprófinu MUB hinsvegar 

ásættanleg? 
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3 Aðferð 

3.1 Leyfisumsóknir 

Núverandi rétthafar (CanChild: sjá nánar https://www.canchild.ca/) veittu leyfi fyrir þýðingu á FOCUS og 

tilskilinna leyfa var aflað hjá Vísindasiðanefnd og skólaskrifstofu þeirra sveitarfélaga sem tóku þátt. Rannsóknin 

var einnig tilkynnt til Persónuverndar. Eftir að jákvæð umsögn barst frá Vísindasiðanefnd 

(VSNb201900029/03.01) og leyfi fengust hjá skólaskrifstofu/menntasviði viðkomandi sveitarfélaga var óskað 

eftir þátttöku í hverjum leikskóla fyrir sig. 

3.2 Þýðing og forprófun FOCUS-ÍS 

Eins og áður hefur komið fram er markmið þessa verkefnis að vinna að þýðingu á FOCUS (þ.e. þýða og 

bakþýða) og forprófa síðan listann með því að leggja fyrir foreldra þriggja ára barna. Tveir matsmenn 

(talmeinafræðingur og talmeinafræðinemi) þýddu FOCUS, hvor í sínu lagi. Matsmennirnir báru saman þýðingar 

sínar og komu sér saman um það sem á milli bar. Að því búnu var sameiginleg þýðing matsmanna send þriðja 

aðila (talmeinafræðingi) sem fór yfir þýðinguna og kom með athugasemdir sem matsmenn tóku til greina. 

Þýðendur uppfylltu þrjú meginskilyrði þýðenda en það er a) að hafa góð tök bæði á íslensku og ensku, b) hafa 

sérþekkingu á því efni sem á að þýða og c) hafa þekkingu á menningarsvæði heimalands matstækis og landsins 

sem á að nota það í (Einar Guðmundsson, 2005-2006, Gregoire, J. o.fl., 2018). Einnig var farið eftir þeirri 

þýðingaraðferð að þýða og bakþýða, að kröfu rétthafa prófsins. Í lokin var FOCUS því bakþýddur af 

talmeinafræðingi með sérþekkingu á málþroska barna og sendu rétthafar þýðinguna til höfunda matslistans sem 

sáu um að fara yfir hana. Bakþýðingin var samþykkt í samræmi við niðurstöður CanChild og þá var listinn 

tilbúinn til notkunar í rannsókninni.  

 Þýðendur íslenskrar útgáfu FOCUS leggja til að listinn verði kallaður FOCUS-ÍS, svipað og þýska útgáfan er 

FOCUS-G og ítalska útgáfan FOCUS-I. Hér eftir verður því vitnað til íslenskrar þýðingar FOCUS-listans sem 

FOCUS-ÍS. 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur voru fundnir með hentugleikaúrtaki þar sem um forprófun var að ræða. Foreldrar 333 barna, 3;0-

3;11 ára, fengu tölvupóst um boð um þátttöku í rannsókninni. Leitað var til átta leikskóla í Reykjavík, fimm 

leikskóla í Garðabæ, tveggja leikskóla í Grindavík og allra leikskóla í Hafnarfirði sem ekki eru einkareknir. 

Aldur barnanna í rannsókninni (3;0-3;11 ára) var valinn í samræmi við markmið stærri rannsóknar sem getið er í 

kafla 3.5 hér á eftir. 

 Ákveðið var að útiloka ekki nein börn frá þátttöku, hvorki með þroskafrávik, heyrnarskerðingu né þau sem 

eru tvítyngd. Það var gert til að kanna (fyrir seinni hluta rannsóknarinnar, að ári liðnu, sjá kafla 3.5) hversu 

margir foreldrar barna sem ekki eru með dæmigerðan málþroska, eða eru tvítyngd, myndu svara listanum. Auk 

þess gefur það athyglisverðar viðbótarupplýsingar því öll málþroskapróf sem stöðluð hafa verið á Íslandi eru 

með vissa fráflokkun (þ.e. eingöngu eintyngd börn með dæmigerðan þroska taka þátt) og því var forvitnilegt að 

vita hvort foreldrar barna með áðurgreinda ódæmigerða máltöku tækju þátt í rannsókn sem þessari.  

 Foreldrar 118 barna á aldrinum 3;0-3;11 ára svöruðu FOCUS matslistanum á þremur tungumálum. Foreldrar 

átta tvítyngdra barna tóku þátt, þar af var einn listi fylltur út á pólsku, þrír á ensku og fjórir á íslensku en í 
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síðastnefnda tilvikinu var annað foreldri með íslensku að móðurmáli. Þar sem íslensk þýðing á FOCUS var til 

athugunar í þessari rannsókn er miðað við svör þeirra foreldra sem svöruðu FOCUS-ÍS en um er að ræða samtals 

114 börn. Af þeim voru 63 (55%) stelpur og 51 (45%) strákur. Fjöldi þeirra sem hafnaði þátttöku eða svaraði 

ekki var 215. Eins og sést í töflu 3 samþykktu sextán leikskólar þátttöku, þar af voru sex í mismunandi hverfum í 

Reykjavík, fjórir í Garðabæ, fjórir í Hafnarfirði, einn í Grindavík og einn í Kópavogi. Niðurstöður 114 barna á 

FOCUS-ÍS og 22 barna á MUB voru notaðar til að reikna lýsandi tölfræði í rannsókninni. 

 

Tafla 3. Þátttakendur í rannsókn. 

 
Sveitarfélag Fjöldi leikskóla Fjöldi 3 ára barna 

Fjöldi þátttakenda 

á FOCUS 

Fjöldi þátttakenda 

á FOCUS-ÍS 

  
Reykjavík 6 138 41 40 

 
Garðabær 4 66 32 31 

 
Grindavík 1 22 11 9 

 
Hafnarfjörður 4 76 21 21 

 
Kópavogur 1 31 13 13 

Alls  
16 333 118 114 

 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um hugsmíðaréttmæti FOCUS-ÍS. Til þess að skoða 

það voru 10% barna sem komu slökust út og 10% barna sem skoruðu hæst á FOCUS-ÍS prófuð á 

málþroskaprófinu Málfærni ungra barna (MUB) (Þóra Másdóttir o.fl., 2018).  

3.4 Mælitæki 

Í köflum 1.3.1 og 1.3.2 hér á undan var fjallað ítarlega um mælitækin sem notuð voru í rannsókninni. Það eru 

annars vegar FOCUS-ÍS, matslisti sem inniheldur 50 atriði sem foreldrar svara um málnotkun barna og hins 

vegar staðlað íslenskt málþroskapróf, þ.e. MUB sem metur málskilning og máltjáningu barna á aldrinum 2;0-

3;11 ára. Ef niðurstöður á FOCUS-ÍS gáfu til kynna að barnið gæti verið með frávik í tali eða máli var MUB lagt 

fyrir. Fyrirlögn á MUB tók að meðaltali 20 mínútur. 

3.5 Framkvæmd 

Þegar allra leyfa hafði verið aflað var tölvupóstur sendur til leikskólastjóra þeirra leikskóla sem valdir höfðu 

verið af hentugleika. Þegar leikskólastjórar höfðu samþykkt þátttöku var þeim sendur tölvupóstur með 

upplýsingabréfi um rannsóknina fyrir foreldra (sjá fylgiskjal 1). Í kjölfarið fór rannsakandi með upplýsingabréf í 

leikskólana og leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjórar fengu eintak af því (sjá fylgiskjal 2). 

Einnig var þátttakan útskýrð og skýrt tekið fram að þetta þyrftu að vera foreldrar allra þriggja til fjögurra ára 

barna, einnig eintyngdra, tví-fjöltyngdra og barna með hvers konar sérþarfir. Yfirleitt sáu deildarstjórar eða 

sérkennslustjórar viðkomandi leikskóla um að spyrja foreldra hvort þeir vildu taka þátt og ef foreldrar vildu það 

fengu þeir umslag í hendurnar sem innihélt upplýsingablað um rannsóknina, upplýst samþykki til undirritunar 

(sjá fylgiskjal 3) og eintak af FOCUS-ÍS. Umslögin voru svo sótt af rannsakanda í leikskólana og unnið úr 

niðurstöðunum. Til að gæta ítrasta trúnaðar kom hvorki nafn barns né leikskóla fram á listunum og hverjum 

leikskóla og barni var gefið númer til auðkenningar.  
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 Foreldrar rúmlega 300 barna fengu upplýsingabréf um rannsóknina sent í tölvupósti. Frekar treglega gekk að 

fá foreldra til þátttöku í fyrstu sex leikskólunum og einnig var nokkuð um að umslög voru sett í hólf barnanna og 

fóru heim en skiluðu sér ekki aftur í leikskólann. Í þeim tíu leikskólum sem á eftir komu var ákveðið að breyta 

verklaginu á þann hátt að leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar eða sérkennslustjórar voru beðnir að senda 

tölvupóst til foreldra þar sem rannsóknin var útskýrð stuttlega og upplýsingabréfið var í viðhengi. Foreldrar voru 

beðnir að svara póstinum ef þeir voru reiðubúnir að taka þátt. Það var gert til þess að rannsakandi gæti farið í 

leikskólann með þann fjölda umslaga (með þátttökugögnum) sem þurfti og talið var líklegra að gögnin skiluðu 

sér til baka með þessum hætti. 

 Eins og nefnt var hér að ofan er þetta verkefni hluti af stærra verkefni sem skipt er í tvennt, annars vegar 

þessi rannsókn með það að markmiði að þýða og forprófa FOCUS og hins vegar rannsókn annars meistaranema í 

talmeinafræði (Söndru Daggar Vignisdóttur) þar sem nýr bakgrunnsupplýsingalisti, LANIS, er forprófaður. 

Báðir listarnir voru lagðir fyrir foreldra sömu barna. Til stendur að endurtaka fyrirlögn að ári liðnu á sömu 

börnum, m.a. til að kanna hvort börn sem greindust með málþroskafrávik á FOCUS-ÍS/MUB mælist áfram með 

samskonar frávik. Að auki má þess geta að FOCUS hefur verið þýddur á pólsku og verið er að vinna að 

bakþýðingu og forprófun í Póllandi. Foreldrum var boðið upp á að svara listanum á íslensku, ensku eða 

frumútgáfu pólska listans. 

3.6 Úrvinnsla gagna 

Þegar lokið var við að safna öllum gögnum þ.e. útfylltum FOCUS-ÍS listum frá foreldrum var stigaskorið fært 

inn í sérstakt FOCUS úrvinnslu Excel skjal sem reiknar út heildarstigafjölda. Þá var fundið út hvaða börn 

skoruðu hæst og lægst á FOCUS-ÍS (u.þ.b. 10% í hvorum hópi) og þau voru prófuð á MUB. Tólf börn voru 

prófuð í hópi þeirra sem skoruðu hæst og 10 í hópi þeirra sem skoruðu lægst. Þegar búið var að færa inn allar 

niðurstöður í Excel var tvenns konar fylgni reiknuð út í SPSS, sem segir annars vegar til um innri áreiðanleika 

íslensku þýðingarinnar og hins vegar fylgni milli mats foreldra á FOCUS-ÍS og niðurstaðna á MUB. Í þessari 

rannsókn var reiknuð hlutfylgni (e. partial correlation) en hún  lýsir sambandi tveggja breyta þar sem áhrifum 

þriðju breytu á samband þeirra er stjórnað. Í þessu tilviki er um að ræða áhrif aldurs á samband FOCUS og MUB 

þar sem verið er að kanna tengsl tveggja breyta óháð aldri.  
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4 Niðurstöður 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í þessum kafla. Fyrst verður farið yfir hvernig þýðingu og 

bakþýðingu FOCUS-ÍS var háttað. Þar á eftir verður fjallað um forprófun FOCUS-ÍS þar sem greint verður frá 

dreifingu heildarstigafjölda FOCUS-ÍS hjá öllum þátttakendum, lýsandi tölfræði og mælingum á innri 

áreiðanleika íslensku þýðingarinnar. Að lokum verður farið yfir fylgni milli FOCUS-ÍS og MUB hjá hluta 

barnanna sem prófuð voru á MUB. 

4.1 Þýðing FOCUS 

Í flestum tilvikum var þýðing matsmanna 1 og 2 keimlík. Eftirfarandi eru þrjú dæmi úr þýðingarferlinu þar sem 

fyrst kemur upprunalegi textinn úr ensku útgáfunni og þar á eftir nokkur dæmi, t.d. þar sem matsmaður 1 og 2 

voru með ólíka þýðingu og svo lokaútgáfa íslenskrar þýðingar þegar búið var að samræma textann.  

 

(1) Frumtexti: My child can string words together. 

Matsmaður 1 og 2: Barnið mitt getur sett saman orð. 

Matsmaður 3: Barnið mitt getur tengt saman orð. 

Lokaniðurstaða: Barnið mitt getur tengt saman orð (í setningar). 

 

(2) Frumtexti: My child conveys her/his ideas with words. 

Matsmaður 1: Barnið mitt tjáir vilja sinn með orðum. 

Matsmaður 2: Barnið mitt notar orð til að segja frá hugmyndum sínum. 

Matsmaður 3: Barnið mitt notar orð til að segja frá hugmyndum sínum. 

Lokaniðurstaða: Barnið mitt notar orð til að segja frá hugmyndum sínum. 

  

(3) Frumtexti: My child will sit and listen to stories. 

Matsmaður 1: Barnið mitt vill sitja og hlusta á sögur 

Matsmaður 2: Barnið mitt situr og hlustar á sögur. 

Matsmaður 3: Barnið mitt situr og hlustar á sögur. 

Lokaniðurstaða: Barnið mitt situr og hlustar á sögur. 

 

Í dæmi (1) kom matsmaður 3 með athugasemd við það að hægt væri að misskilja setningahlutann að setja saman 

orð sem samsett orð en það er ekki rétt merking og því væri betra að hafa þarna að tengja saman orð. Til þess að 

hafa þetta enn skýrar fyrir þann sem svarar var bætt við innan sviga, í setningar. Í (2) er munurinn á að tjá vilja 

með orðum og nota orð til að segja frá hugmyndum en tillaga frá matsmanni 2 var valin vegna þess að 

frumtextinn inniheldur orðið ideas (hugmyndir) en hjá matsmanni 1 vantaði það orð. Í (3) er framsöguháttur af 

sögninni að sitja notaður í stað nafnháttarmyndar sagnarinnar. Einnig er núþálega sögnin að vilja (3. persóna, et., 

vill) tekin út þar sem hún er óþörf og þykir ekki endurspegla nákvæmlega ensku merkinguna.  

 Þegar íslenska þýðingin er skoðuð í samanburði við frumtexta FOCUS sést að í þeim síðarnefnda byrja allar 

staðhæfingar á „My child…“ þ.e. „Barnið mitt…“ ekki reyndist unnt að hafa það í öllum tilvikum þannig í 

íslensku þýðingunni þar sem íslenska er meira beygingarmál en enska og setningaröðin oft ólík. Flestar 

staðhæfingarnar (43/50) byrja á „Barnið mitt…“ en í þremur var það „Barninu mínu….“ Fjórar staðhæfingar 

byrjuðu ekki á orðinu barnið/barninu heldur „Önnur börn…,“ „Tal barnsins míns…“ og í tveimur tilvikum 

„Færni barnsins míns….“ Merkingarlega er ekki hægt að segja að þarna sé munur á frumtexta og íslensku 

þýðingunni og nauðsynlegt að hafa orðaröðina svona. Það hljómar ekki málfræðilega rétt á íslensku að segja 

„Barnið mitt er skilið af öðrum börnum“ eins og er í frumtexta „My child can be understood by other children“ 

og þess vegna var það þýtt sem „Önnur börn skilja tal barnsins míns.“ Ekki er tækt að þýða „My child's 
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communication skills…“ sem „Barns míns tjáskiptafærni…“ þar sem það er málfræðilega rangt og þýðendur 

ákváðu því að breyta orðaröð og hafa það „Færni barnsins míns….“ 

Bakþýðing FOCUS-ÍS var í góðu samræmi við upprunalegu útgáfu listans. Eins og áður hefur komið fram 

telur listinn 50 atriði, af þeim voru 18 þýdd nákvæmlega eins, í 14 atriðum var aðeins eitt orð ólíkt á milli 

þýðinga en ekki merkingarbær munur. Þrettán atriði voru með alveg sömu merkingu en aðeins annað orðalag, 

þar af voru orðin talk og speak notuð til skiptis í þremur þeirra en þar er ekki hægt að segja annað en að sama 

merking liggi að baki. Þegar voru fleiri en eitt orð sem skildi að bakþýðingu og frumtexta þá var það yfirleitt 

vegna orðaraðar í setningu. Það má skýra af því að orðaröð í íslensku og ensku er ekki alveg eins. Íslenska 

þýðingin er gerð með það að leiðarljósi að vera sem skýrust og var textinn lagaður eins vel og hægt var að 

íslensku máli. Nokkur atriði voru ólík og nánar verður farið yfir fjögur þeirra í dæmunum hér að neðan. 

 

(1) Frumtexti: My child uses correct grammar when speaking 

Bakþýðing: My child's grammar is correct. 

Íslensk þýðing: Barnið mitt talar málfræðilega rétt. 

 

(2) Frumtexti: My child can communicate effectively with adults who know him/her well. 

Bakþýðing: It is easy for my child to communicate with adults who know him/her well. 

Íslensk þýðing: Barninu mínu gengur vel að tjá sig við fullorðna sem þekkja það vel. 

 

(3) Frumtexti: My child can be understood by other children. 

Bakþýðing: Other children understand my child's speech. 

Íslensk þýðing: Önnur börn skilja tal barnsins míns.  

 

(4) Frumtexti: My child can tell stories that make sense. 

Bakþýðing: My child can tell stories with a clear story line. 

Íslensk þýðing: Barnið mitt getur sagt sögur sem eru með rökréttum söguþræði. 

 

Í dæmi (1) vantar speaking/talar í bakþýðinguna en á hinn bóginn er sögnin „tala“ notuð í íslenska textanum. Í 

(2) og (3) byrjar setningin ekki á „My child...“ í bakþýðingunni en allar setningar í upprunalegu útgáfu FOCUS 

byrja á þeim orðum, þar af leiðandi er setningaröðin aðeins önnur en merkingin alveg hin sama. Í (2) er einnig 

stigsmunur á að barnið geti tjáð sig á árangursríkan hátt, effectively, eða að það sé auðvelt, easy, fyrir barnið að 

tjá sig. Í dæmi (4) er munur á stories that make sense í frumtexta og stories with a clear story line í 

bakþýðingunni. Íslenska þýðingin er hins vegar sögur sem eru með rökréttum söguþræði. Erfitt er að þýða make 

sense yfir á íslenku með góðu móti og því var gripið til þess að útskýra frekar með því að segja að sögur sem 

„meika sens“ eru með rökréttum söguþræði þrátt fyrir að orðið söguþráður komi ekki fyrir í frumtextanum. 

 Höfundar FOCUS samþykktu bakþýðinguna og komu með athugasemdir um það sem þeim fannst að betur 

mætti fara. Dæmi (1)-(4) sýna þau atriði sem athugasemdir bárust um.  

 

(1) Frumtexti: My child can become frustrated when trying to communicate with other children. 

Bakþýðing: My child becomes annoyed/frustrated when trying to communicate with other children. 

Upphafleg þýðing: Barnið mitt verður pirrað þegar það reynir að tala/tjá sig við önnur börn. 

Lokaniðurstaða: Barnið mitt verður pirrað þegar það reynir að tjá sig við önnur börn. 

 

(2) Frumtexti: My child can communicate effectively with other children. 

Bakþýðing: My child can easily communicate with other children. 

Upphafleg þýðing: Barnið mitt getur tjáð sig auðveldlega við önnur börn. 

Lokaniðurstaða: Barninu mínu gengur vel að tjá sig við önnur börn 
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(3) Frumtexti: My child can communicate effectively with adults who do not know my child well. 

Bakþýðing: My child can easily communicate with adults who do not know him/her well. 

Upphafleg þýðing: Barninu mínu gengur vel að tjá sig við fullorðna sem þekkja það ekki vel. 

Lokaniðurstaða: Barninu mínu gengur vel að tjá sig við fullorðna sem þekkja það ekki vel. 

 

(4) Frumtexti: My child is included in play activities by other children. 

Bakþýðing: My child is included when playing with other children. 

Upphafleg þýðing: Barnið mitt er með í leik annarra barna. 

Lokaniðurstaða: Barnið mitt er með í leik annarra barna. 

 

Í dæmi (1) eru þýðendur FOCUS-ÍS sammála höfundum FOCUS um að sleppa orðinu tala og hafa frekar tjá sig 

þar sem það lýsir enska orðinu communicate betur og er í samræmi við aðrar staðhæfingar á listanum. Í dæmi (2) 

og (3) var gerð athugasemd við það að easily myndi ekki ná merkingu enska orðsins effectively nógu vel þar sem 

það að geta tjáð sig á árangursríkan (e. effectively) hátt felur í sér að tjáningin sé skýr, árangursrík og 

fyrirhafnarlaus. Þýðendur FOCUS-ÍS komust að þeirri niðurstöðu að samræma (2) og (3) og að hafa gengur vel í 

báðum atriðum en bæta ekki við á árangursríkan hátt þar sem setningin „Barninu mínu gengur vel að tjá sig á 

árangursríkan hátt við fullorðna sem þekkja það ekki vel“ telst vera bæði of löng setning og of flókin 

setningafræðilega séð. Einnig notum við orðið effectively á íslensku ekki alveg á sama hátt og gert er í ensku. 

Staðhæfingarnar verða að vera skiljanlegar fyrir alla foreldra sem koma til með að svara listanum og þær megi 

því ekki vera of langar eða flóknar setningafræðilega. Í dæmi (4) var gerð athugasemd við það að ekki væri alveg 

sama merking á play activities og when playing. Þeirra rök voru að orðin play activities væru mun nákvæmari (e. 

structured) og gagnvirkari (e. interactive) en bara í leik (e. playing) og vildu að þýðingin yrði sértækari. Miðað 

við íslenskt mál þá skilst staðhæfingin mjög vel með því að hafa bara í leik en ekki í leik athöfnum, foreldrar sem 

svara staðhæfingunni skilja að það sem átt er við með orðunum í leik er að leika saman t.d. í hlutverkaleik, 

feluleik o.þ.h. Ekki þótti ástæða að breyta þessu atriði og samþykktu höfundar þessi rök.   

 Ekki er heimilt að birta FOCUS eða FOCUS-ÍS sem fylgiskjal í þessu meistaraverkefni þar sem aðeins er 

hægt að nálgast hann gegn gjaldi á heimasíðu rétthafa (www.canchild.ca). 

4.2 Forprófun FOCUS-ÍS 

4.2.1 Dreifing stigafjölda á FOCUS-ÍS 

Í töflu 4 má sjá lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður FOCUS-ÍS hjá öllum 114 þátttakendum. Töflunni er skipt niður 

í hluta 1 og 2, heildarstig og undirþætti FOCUS-ÍS. 
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Tafla 4. Lýsandi tölfræði FOCUS-ÍS, hluti 1, 2, heildarstig og undirþættir. 

  N Spönn 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris 

FOCUS-ÍS         

Hluti 1  114 136 102 238 198 27,44 -1,29 1,97 

Hluti 2 114 51 61 112 97 11,14 -0,76 0,41 

Heildarstig  114 179 171 350 295 35,69 -1,08 1,49 

Undirþættir -meðaltal:                 

ICF-CY: Líkamsstarfsemi/ 

líkamsbygging         

Tal  114 6,0 1,0 7,0 5,3 1,3 -0,9 0,6 

Máltjáning 114 4,0 1,8 5,8 4,8 0,8 -1,4 2,4 

Málnotkun 114 4,2 2,8 7,0 5,8 0,7 -1,0  2,1 

Málskilningur/ 

hlustun/ athygli 114 3,0 4,0 7,0 6,2 0,6 -0,9  0,8 

ICF-CY: Umhverfi/ 

þátttaka         

Skiljanleiki tals 114 3,8 3,3 7,0 5,9 1,0 -1,0  0,4 

Máltjáning 114 4,5 2,5 7,0 5,5 1,2 -0,8  0,0 

Félagsfærni/leikur 114 3,3 3,8 7,0 6,0 0,7 -1,0  0,9 

Sjálfstæði 114 3,6 3,4 7,0 6,1 0,9 -1,3 0,8 

Sjálfstjórn/líðan 114 3,6 3,4 7,0 6,0 0,8 -1,1  0,8 

 

Í töflu 4 kemur fram að lægsta gildi heildarstiga FOCUS-ÍS var 171 og hæsta gildi var 350, meðaltalið var 295 

(mest er hægt að fá 350 og minnst 50). Í hluta 1 á FOCUS-ÍS var lægsta gildi 102 og hæsta gildi 238 (mest er 

hægt að fá 238 og minnst 34), í hluta 2 á FOCUS-ÍS var lægsta gildi 61 og hæsta gildi 112 (mest er hægt að fá 

112 og minnst 16). Staðalfrávik heildarstiga FOCUS-ÍS var 27,44 og í töflunni sést að dreifingin var neikvætt 

skekkt með gildið -1,29. Ris dreifingarinnar var hins vegar jákvætt með gildi 1,97 en það gefur til kynna að 

dreifingin er minni en hún væri í hefðbundinni normaldreifingu. 

 Í undirþáttum FOCUS-ÍS sést að lægsta gildi er 1 og hæsta gildi 7. Meðaltal undirþátta var lægst í 

máltjáningu í ICF-CY: Líkamsstarfsemi/líkamsbygging, 4,8 og hæst í málskilningi/hlustun/athygli, 6,2. 

Dreifingin í undirþáttum er einnig neikvætt skekkt með gildi frá -0,8 í máltjáningu (ICF-CY: Umhverfi/þátttaka) 

til -1,4 í máltjáningu (ICF-CY: Líkamsstarfsemi/líkamsbygging). Ris dreifingar undirþátta var jákvætt í öllum 

þáttum, frá 0,0 í máltjáningu (ICF-CY: Umhverfi/þátttaka) til 2,4 í máltjáningu (ICF-CY: 

Líkamsstarfsemi/líkamsbygging). 

 Til glöggvunar er einnig gott að skoða mynd 1 sem er kassarit (e. box plot) af dreifingu heildarstigafjölda 

FOCUS-ÍS. Þar kemur fram fimm tölu samantekt á gagnasafninu þ.e. lægsta gildi (e. min), fjórðungamörkin (Q1, 

Q2, Q3) og hæsta gildi (e. max) auk útlaga og meðaltals. 
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Mynd 1. Dreifing heildarstiga FOCUS-ÍS hjá öllum 114 þátttakendum. 

Á mynd 1 sést að meðalstigafjöldi FOCUS-ÍS var 294, hæsta gildið var 350 og lægsta gildið 213. Dreifingin var 

neikvætt skekkt, sem gefur til kynna að börnin skoruðu almennt hátt á FOCUS-ÍS. Fjórir útlagar voru í 

gagnasafninu; 171, 182, 187 og 189 stig. Flest börnin fengu heildarstig milli 273 (Q1, neðri fjórðungsmörk) og 

321 (Q3, efri fjórðungsmörk), miðgildið var 302 (Q2). 

4.2.2 Innri áreiðanleiki FOCUS-ÍS 

Innri áreiðanleiki FOCUS-ÍS var athugaður með því að reikna Cronbach's alpha (α) út frá svörum foreldra 

barnanna (n=114) á FOCUS-ÍS. Innri áreiðanleiki hluta 1 og 2 auk undirþátta FOCUS-ÍS var einnig reiknaður 

með því að nota sama stuðul (α) (tafla 5).  

Tafla 5. Innri áreiðanleiki FOCUS-ÍS, hluti 1, 2, heildarstig og undirþættir. 
 

Fjöldi atriða Cronbach's Alpha 

FOCUS-ÍS heild 50 0,96 

FOCUS-ÍS hluti 1 34 0,95 

FOCUS-ÍS hluti 2 16 0,90 

ICF:CY Líkamsstarfsemi/ líkamsbygging  
 

Tal 3 0,66 

Máltjáning 6 0,86 

Málnotkun 5 0,60 

Málskilningur/hlustun/athygli 4 0,41 

ICF-CY: Umhverfi/ þátttaka   

Skiljanleiki tals 4 0,84 

Máltjáning 4 0,81 

Félagsfærni/leikur 12 0,88 

Sjálfstæði 5 0,78 

Sjálfstjórn/líðan 7 0,78 
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Eins og sést í töflu 5 sýndu niðurstöður heildarstiga forprófunarinnar fram á að áreiðanleikastuðull var hár eða 

(α=0,96) sem og innri áreiðanleiki hluta 1 (α=0,95) og hluta 2 (α=0,90). Tafla 5 sýnir einnig að innri áreiðanleiki 

undirþátta FOCUS-ÍS var góður í öllum undirþáttum nema þremur, þ.e. tal (α=0,66) sem inniheldur einungis 

þrjú atriði og málnotkun (α=0,60) með fimm atriði. Innri áreiðanleiki þessara þátta telst þó innan ásættanlegra 

marka (Tavakol og Dennick, 2011) en innri áreiðanleiki í undirþættinum málskilningur/hlustun/athygli var mjög 

lágur (α=0,41), þar voru aðeins fjögur atriði. Samkvæmt þessum niðurstöðum má segja að áreiðanleiki FOCUS-

ÍS sé góður, sérstaklega þegar litið er til innri áreiðanleika heildarstiga og hluta 1 og 2 á FOCUS-ÍS. 

4.2.3 Fylgni FOCUS-ÍS og staðlaðs íslensks málþroskaprófs (MUB) 

Til þess að gera frumathugun að hugsmíðaréttmæti FOCUS-ÍS var hluti barnanna prófaður á málþroskaprófinu 

Málfærni ungra barna (MUB) (Þóra Másdóttir o.fl., 2018). Alls voru 22 börn prófuð, 10 börn sem fengu fæst 

heildarstig á FOCUS-ÍS, fjórar stelpur og sex strákar og til samanburðar 12 börn sem skoruðu hæst á FOCUS-ÍS, 

sjö stelpur og fimm  strákar. Sjá skor fyrir FOCUS-ÍS og MUB í myndum 2 og 3.  

 

 

Mynd 2. Samanburður á stigafjölda þátttakenda í hópi 12 hæstu á FOCUS-ÍS og málþroskatölu skv. MUB. 

Mynd 2 sýnir niðurstöður FOCUS-ÍS og MUB hjá börnunum 12 sem skoruðu hæst. Þau voru öll metin yfir 322 

af 350 stigum mögulegum á FOCUS-ÍS og voru öll með málþroskatölu yfir 92.  
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Mynd 3. Samanburður á stigafjölda þátttakenda í hópi 10 lægstu á FOCUS-ÍS og málþroskatölu skv. MUB.  

Á mynd 3 má sjá þau 10 börn sem skoruðu lægst á FOCUS-ÍS en voru öll metin af foreldrum sínum undir 263 af 

350 stigum, lægsta skorið var 171. Barnið sem skoraði hæst á MUB í þessum hópi var með 130 í málþroskatölu 

og 263 á FOCUS-ÍS. Fjögur barnanna voru með undir 80 í málþroskatölu en það er rúmu einu staðalfráviki fyrir 

neðan getu jafnaldra. Sex barnanna voru með málþroskatölu yfir 88 og þrjú þeirra voru með málþroskatölu sem 

var einu staðalfráviki eða meira yfir meðaltalsgetu jafnaldra. Vekja þarf athygli á að á mynd 1 var annað og 

þriðja lægsta skorið á FOCUS-ÍS 182 og 187 en ekki náðist að prófa þau börn á MUB vegna óviðráðanlegra 

aðstæðna (fyrst vegna verkfalls í leikskólum og svo samkomubanns vegna COVID-19).  

 Eins og áður hefur komið fram var eitt af markmiðum þessa verkefnis að skoða samræmi milli FOCUS-ÍS og 

MUB. Hlutfylgni var reiknuð út á milli heildarstigafjölda barnanna í hópi 12 hæstu og 10 lægstu á FOCUS og 

málþroskatölu sem var fundin með því að leggja MUB fyrir (tafla 6).  

Tafla 6. Fylgni FOCUS-ÍS og MUB. 

 Málfærni ungra barna (MUB) 

 Fjöldi Fylgni (r) p-gildi 

FOCUS hæst og lægst 22 0,326 0,15 

FOCUS hæst 12 -0,576 0,064 

FOCUS lægst 10 -0,044 0,91 

 

Tafla 6 sýnir að fylgnin milli FOCUS-ÍS og MUB er lág og nær ekki marktektarmörkum þar sem miðað er við 

að p-gildi sé lægra en 0,05. Þegar báðir hópar eru teknir saman er veik jákvæð fylgni r=0,326 en sambandið er 

ómarktækt þar sem p=0,15. Miðlungs há neikvæð fylgni, r=-0,576, er í hópi þeirra barna sem foreldrar mátu 

hæst á FOCUS en það er einnig ómarktækt p=0,064. Í hópi þeirra sem fengu fæst stig á FOCUS eru tengslin 

mjög veik og nánast engin eða r=-0,044 og p=0,815. Í þessu litla úrtaki (n=22) er því ekki hægt að segja að mat 

foreldra á málnotkun barna með FOCUS-ÍS listanum spái fyrir um niðurstöður á MUB málþroskaprófi. 
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 Í töflu 7 kemur fram að meðaltal á MUB í hópi þeirra sem skoruðu hæst var 109 og 95 í hópi þeirra sem 

skoruðu lægst, mismunur á skori hópanna var því 14 stig. Staðalfrávik MUB er 15 og staðalskekkja meðaltals í 

hópi þeirra sem skoruðu lægst var 4,74 en 4,33 í hópi þeirra sem fengu flest heildarstig. Fjöldi í þessum tveimur 

hópum var 22. Óháð t-próf var notað til að skoða þennan mun á hópunum. Þessi 14 stiga munur með 95% 

öryggisbil [-27,40, -0,60], reyndist marktækur, t(20)=2,180, p=0,041. 

Tafla 7. Meðaltal á MUB í hópi þeirra sem skoruðu lægst og hæst á FOCUS-ÍS. 

 Lægstu heildarstig á FOCUS-ÍS Hæstu heildarstig á FOCUS-ÍS 

Meðaltal á MUB 95 109 

Staðalfrávik 15 15 

Staðalvilla meðaltals 4,74 4,33 

N 10 12 

  

 Þótt fylgnin milli FOCUS-ÍS og MUB hafi reynst ómarktæk var munurinn á meðaltali mælitalna á MUB 

marktækur og er það styrkur fyrir réttmæti FOCUS-ÍS. 

4.2.3.1 Samanburður undirþátta FOCUS-ÍS og MUB fyrirlagnar 

Í töflu 8 og 9 má sjá samanburð á fyrirlögn MUB og FOCUS-ÍS í hópunum tveimur (með 12 hæstu og 10 lægstu 

heildarstigin á FOCUS-ÍS). Undirþættir FOCUS-ÍS eru níu talsins með samtals 50 atriðum, mest var hægt að fá 

7 stig að meðaltali í hverjum þætti og minnst 1. Meðaltal mælitölu undirþátta MUB, málskilnings- og 

máltjáningarhluta, er 10 og viðmiðunarmörk eru 7-13. 

Tafla 8. Samanburður á MUB og FOCUS-ÍS heildarstigum og meðaltali stiga í undirþáttum FOCUS-ÍS í hópi 12 hæstu. 

Þátttakandi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meðaltal 

Kyn KVK KK KK KK KVK KVK KK KVK KVK KK KVK KVK  

Aldur 3;7 3;7 3;3 3;2 3;2 3;6 3;10 3;11 3;11 3;11 3;4 3;6 3;6 

Málþroskatala úr MUB 117 115 109 100 117 126 98 130 98 98 92 103 109 

Mælitala málskilnings 12 13 8 11 12 16 9 15 8 10 8 10 11 

Mælitala máltjáningar 14 12 15 9 14 13 10 16 11 9 9 11 12 

FOCUS-ÍS stig 322 322 324 328 330 331 336 338 342 346 348 350 335 

ICF-CY: Líkamsstarfsemi/ 

líkamsbygging  
          

  

 

Tal 6,0 5,7 5,3 6,0 6,3 6,7 5,0 7,0 6,0 7,0 6,7 7,0 6,2 

Máltjáning 7,0 6,8 5,8 6,3 6,8 6,8 6,5 7,0  6,7 6,7 7,0 7,0 6,7 

Málnotkun 6,6 6,0 6,6 6,2 6,6 6,2 6,8 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,6 

Málskilningur/hlustun/athygli  6,5 6,8 6,5 6,3 7,0 6,8 6,8 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 

ICF-CY: Umhverfi/þátttaka           
  

 

Skiljanleiki tals 6,8 7,0 6,8 7,0 6,5 7,0 6,8 7,0 6,8 7,0 7,0 7,0 6,9 

Máltjáning 6,5 6,3 6,0 7,0 6,3 7,0 7,0 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 6,7 

Félagsfærni/leikur 6,5 6,2 6,7 6,5 6,6 6,5 6,9 6,8 6,8 7,0 7,0 7,0 6,7 

Sjálfstæði 7,0 7,0 6,8 7,0 7,0 6,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 

Sjálfstjórn/líðan 5,3 6,4 7,0 6,7 6,3 6,6 6,9 6,9 7,0 6,7 6,9 7,0 6,6 

 

Tafla 8 sýnir að það er helst í þættinum tal (e. speech) sem börnin í þessum hópi fá undir 6,0 og meðaltal allra 

barnanna var 6,2 í þeim þætti. Ekki er hægt að segja annað en að þau komi vel út úr öllum undirþáttum og það 

rímar við niðurstöður þeirra á MUB sem eru vel innan aldurssvarandi marka hjá öllum þátttakendum í þessum 

hópi. 
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Tafla 9. Samanburður á MUB og FOCUS-ÍS heildarstigum og meðaltali stiga í undirþáttum FOCUS-ÍS í hópi 10 lægstu. 

Þátttakandi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meðaltal 

Kyn KK KK KVK KK KVK KVK KVK KK KK KK  

Aldur 3;4 3;7 3;6 3;1 3;2 3;4 3;2 3;3 3;7 3;3 3;4 

Málþroskatala úr MUB 100 77 115 92 120 79 77 88 71 130 95 

Mælitala málskilnings 11 4 14 9 14 6 4 8 4 15 9 

Mælitala máltjáningar 9 4 14 9 14 6 4 8 5 15 9 

FOCUS-ÍS stig 171 189 213 232 236 240 243 246 255 263 229 

ICF-CY: Líkamsstarfsemi/ 

líkamsbygging  
           

Tal 2,3 1,0 2,7 3,0 4,7 4,0 3,7 4,3 4,0 3,3 3,3 

Máltjáning 2,0 4,0 4,0 3,3 4,8 4,8 4,3 5,7 4,7 5,0 4,3 

Málnotkun 4,2 5,4 4,6 4,4 4,6 5,4 5,4 4,6 5,6 6,0 5,0 

Málskilningur/hlustun/athygli  4,5 5,5 5,3 5,25 5,5 5,0 4,75 4,0 5,5 5,5 5,1 

ICF-CY: Umhverfi/ þátttaka            

Skiljanleiki tals 3,2 3,8 3,8 4,0 4,8 3,3 4,5 6,0 4,3 5,3 4,3 

Máltjáning  2,5 2,5 2,5 4,0 5,0 3,5 4,3 3,5 3,5 5,0 3,6 

Félagsfærni/leikur  3,8 3,8 5,0 5,3 4,9 5,3 5,2 4,8 6,0 5,8 5,0 

Sjálfstæði 3,6 3,6 4,6 5,4 3,8 3,6 4,6 5,4 4,6 4,2 4,3 

Sjálfstjórn/líðan 3,9 3,4 4,1 5,3 4,4 6,3 5,7 5,4 5,6 5,6 5,0 

 

Tafla 9 sýnir að börnin 10 sem skoruðu lægst á FOCUS-ÍS koma slökust út úr undirþáttunum tal, með 3,3 stig að 

meðaltali og máltjáning í ICF-CY:Umhverfi og þátttaka með 3,6 að meðaltali. Undirþættirnir skiljanleiki tals, 

sjálfstæði og máltjáning í ICF-CY: Líkamsstarfsemi/líkamsbygging komu þar á eftir og börnin fengu að meðaltali 

4,3 stig í þeim. Í öðrum þáttum, málnotkun og félagsfærni/leikur var meðaltalsfjöldi stiga 5,0 og í 

málskilningur/hlustun/athygli (e. receptive language/attention) fengu börnin 5,1 stig að meðaltali. 
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5 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að þýða, bakþýða og forprófa FOCUS matslista sem er kanadískur að uppruna og 

metur félagslega málnotkun leikskólabarna og þær breytingar sem verða á henni í kjölfar íhlutunar (Thomas-

Stonell o.fl., 2012). Innri áreiðanleiki FOCUS-ÍS var kannaður með því að reikna út fylgnistuðulinn Cronbach's 

alpha (α). Samræmi listans við málþroskaprófið Málfærni ungra barna (MUB) var einnig athugað með því að 

prófa samtals 22 börn á því prófi, 10 börn sem fengu fæst stig og 12 börn sem fengu flest stig á FOCUS-ÍS.  

 Helstu niðurstöður voru þær að innri áreiðanleiki FOCUS-ÍS var hár, bæði í heild sem og í hluta 1 og 2 auk 

flestra undirþátta. Höfundar prófsins í Kanada gerðu lítilsháttar athugasemdir um bakþýðinguna sem tekið var 

tillit til. Rannsakendur telja að lokaþýðing FOCUS-ÍS endurspegli frumtextann vel. Aðrar niðurstöður voru þær 

að ekki fannst marktæk fylgni milli FOCUS-ÍS og MUB hjá þeim 22 börnum sem prófuð voru þrátt fyrir að 

börnin sem fengu flest stig á FOCUS-ÍS hafi að meðaltali skorað hærra á MUB en börnin sem fengu fæst stig á 

FOCUS-ÍS. Í þessum kafla verður fjallað nánar um niðurstöður rannsóknarinnar auk þess sem rætt verður um 

kosti hennar og takmarkanir og að lokum næstu skref. 

5.1 Þátttakendur 

FOCUS er ætlað börnum á aldrinum 1;6-6;0 ára og því má segja að úrtak rannsóknarinnar sé á fremur þröngu 

aldursbili, þ.e. 3;0-3;11 ára. Mikilvægt er að útvíkka aldursbilið í frekari rannsóknum. Einnig er vert að taka 

fram að heppilegra hefði verið að hafa ekki eingöngu eitt aldursbil heldur skipta börnunum upp í t.d. þriggja 

mánaða aldursbil (3;0-3;3, 3;4-3;7 og 3;8-3;11) því breytileiki í máli barna á þessum aldri er töluverður 

(Huttenlocher, Waterfall, Vasilyeva, Vevea og Hedges, 2010; Kidd og Donnelly, 2020; Þóra Másdóttir o.fl., 

2018). Að vísu eru ekki gefin upp aldursbundin viðmið í handbók FOCUS en í rannsókn sem þessari hefði verið 

forvitnilegt að sjá hvort nákvæmur aldur hefði áhrif á stigaskor. Þegar aðrar rannsóknir á FOCUS eru skoðaðar 

kemur í ljós að fjöldi barna er mismunandi en aldursbil oftast víðara en í þessari rannsókn.   

Eins og fram kemur í kafla 1.4.3 er fjöldi barna í rannsóknum á FOCUS milli landa mismunandi, allt frá 52 

börnum í 364 börn á mismunandi aldri, frá 10 mánaða-6;0 ára. Aldursbilið er því víðara í þessum rannsóknum en 

hjá börnunum í þeirri rannsókn sem hér er til umfjöllunar en þó má segja að úrtakið, 114 börn, sé nokkuð stórt 

miðað við að um forprófun var að ræða. 

 Kynjahlutfall barnanna var nokkuð jafnt í rannsókninni, bæði í heildarfjölda og úrtakinu sem prófað var á 

MUB. Strákar komu aðeins slakar út í því úrtaki (n=22) en vegna takmarkaðs fjölda þátttakenda var marktækni 

ekki skoðuð og því er ekki hægt að álykta um það hvort strákar komi almennt slakar út á FOCUS-ÍS en stelpur, 

mun stærra úrtak þarf til þess. Ekki er þó líklegt að um marktækan kynjamun sé að ræða ef litið er til nýlegra 

rannsókna á málþroskaprófum á Íslandi (sjá t.d. Hafdís Erla Valdimarsdóttir, 2018; Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 

2018; Þóra Másdóttir o.fl., 2018). 

Þegar málþroskapróf eru forprófuð og stöðluð er það almennt þannig að börn með þroskaraskanir, 

heyrnarskerðingu og tvítyngi eru útilokuð frá þátttöku. Öðruvísi var farið að í þessari forprófun þar sem ekkert 

barn var útilokað frá þátttöku. Alls tóku foreldrar átta tvítyngdra barna þátt í rannsókninni, þar af var þremur 

listum svarað á ensku, einum á pólsku og fjórum á íslensku. Eitt af þeim börnum þar sem listanum var svarað á 

ensku var með spænsku að móðurmáli og fékk það barn 274 heildarstig á FOCUS. Þrjú af þeim börnum skoruðu 

með þeim lægstu á FOCUS (heildarstig: 122, 244, 255). Móðurmál þessara barna er litháíska, rúmenska og 
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pólska en foreldrar þeirra svöruðu listanum á ensku (2) og pólsku (1). Ekki gafst kostur á að prófa þau með 

málþroskaprófi sambærilegu og MUB þar sem höfundur ritgerðarinnar hafði aðeins tök á að prófa börn á 

íslensku málþroskaprófi. Einnig svöruðu foreldrar fjögurra tvítyngdra barna FOCUS-ÍS og ekkert þeirra lenti í 

hópnum sem skoraði lægst eða hæst á FOCUS-ÍS. Þau börn áttu það sammerkt að annað foreldrið hafði íslensku 

að móðurmáli. Börnin fengu svipað mörg heildarstig og jafnaldrar þeirra eða, 283, 287, 308 og 325 heildarstig á 

FOCUS-ÍS. Ekkert barnanna í rannsókninni var með greinda þroskaröskun eftir því sem rannsakandi best vissi 

en nokkur börn voru með slaka útkomu á FOCUS-ÍS sem staðfestist á MUB, tveimur af þeim börnum var í 

kjölfar rannsóknarinnar vísað áfram til sjálfstætt starfandi talmeinafræðings. Foreldrar barna með greindar 

sérþarfir (t.d. á einhverfurófi) virðast ekki hafa tekið þátt og tilfinning höfundar var sú að leikskólar veigruðu sér 

við því að biðja foreldra barna með slakan málþroska eða önnur þroskafrávik að svara listanum eða ítrekuðu ekki 

eins oft við þá foreldra að skila inn útfylltum lista eins og við foreldra barna með dæmigerðan þroska. Úrtakið 

varð því heldur einsleitt og þau sem voru í hópi 10 sem skoruðu lægst skoruðu í raun ekki svo lágt, eins og áður 

hefur verið komið inn á.  

5.2 Próffræðilegir eiginleikar íslenskrar þýðingar á FOCUS-ÍS 

5.2.1 Þýðingarferlið   

Eins og kom fram í kafla 4.1 gekk þýðingin að mestu leyti vel fyrir sig og hár innri áreiðanleiki endurspeglar að 

þýðingin sé lík frumtextanum. Rétthafar FOCUS í Kanada gerðu eingöngu kröfu um bakþýðingu en það er mat 

höfundar að í þessu ferli hafi reynst gott að vera með tvo frumþýðendur, sérfræðing á sviði tal- og málmeina til 

að fara yfir þýðinguna, auk þess að fá sérfræðing í máltöku barna til að bakþýða. Í eftirfarandi dæmi úr kafla 4.1 

kemur fram hverju svo ítarlegt þýðingarferli skilaði sér í vinnu á FOCUS-ÍS: 

 

Frumtexti: My child can string words together. 

Matsmaður 1 og 2: Barnið mitt getur sett saman orð. 

Matsmaður 3: Barnið mitt getur tengt saman orð. 

Bakþýðing: My child can put words together (in a sentence). 

Lokaniðurstaða: Barnið mitt getur tengt saman orð (í setningar). 

 

Í þessu dæmi voru matsmaður 1 og 2 sammála en matsmaður 3 kom með athugasemd um að skýrara væri að 

segja getur tengt saman orð og svo var bætt við (í setningar) til að hafa þetta enn skýrar fyrir þá sem fylla út 

listann. Höfundar FOCUS sem fóru yfir bakþýðinguna gerðu þó athugasemd við þessa staðhæfingu og fannst 

það að geta tengt saman orð (í setningar) krefjast meiri færni en það að string words together og komu með 

dæmi um að átt væri við tveggja orða setningu s.s. „meiri mjólk.“ Það var mat þýðenda að íslenska merkingin 

passi í raun alveg við það sem þau segja þ.e. að tengja saman orð (í setningar) getur átt við byrjendafærni í 

setningamyndun þegar barn er komið á tveggja orða stigið og tengir þau saman í setningu. Tillaga matsmanns 3 

var því látin standa. 

5.2.2 Innri áreiðanleiki 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að innri áreiðanleiki FOCUS-ÍS í heild var mjög góður, hvort sem um 

var að ræða heildarstig eða prófhlutana tvo (Hluta 1 og 2), eða α=0,90-0,96. Sex undirþættir af níu voru einnig 

með háan innri áreiðanleika, eða α=0,78-0,88. Tveir undirþættir voru með lægri áreiðanleika en hin hefðbundnu 

α=0,70-0,80 viðmið Chronbach's alpha, eða α=0,60-0,66, en áreiðanleiki þessara þátta telst samt sem áður innan 
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ásættanlegra marka. Einn undirþáttur reyndist hins vegar vera með mjög lágan áreiðanleika, eða α=0,41, sem 

telst óásættanlega lágur. Þessi undirþáttur, málskilningur/hlustun/athygli, hafði þó eingöngu að geyma fjögur af 

50 prófatriðum og er það líkleg ástæða þess að áreiðanleikinn mældist svo lágur. Skoða þarf þennan undirþátt til 

að hægt sé að finna skýringu á þessari niðurstöðu. 

 Þegar innri áreiðanleiki FOCUS-ÍS er borinn saman við rannsóknir á frumtexta FOCUS sem og ítölsku og 

þýsku útgáfu FOCUS sést að niðurstöður eru nánast þær sömu. Rannsókn á próffræðilegum eiginleikum 

upprunalegrar útgáfu FOCUS á ensku sýndi fram á jafn háan innri áreiðanleika og FOCUS-ÍS, α=0,96 (Thomas-

Stonell o.fl., 2010). Innri áreiðanleiki þýsku og ítölsku útgáfu FOCUS var einnig nánast sá sami eða α=0,96 í 

þýsku (Neumann o.fl., 2017) og α=0,96 í ítölsku útgáfu FOCUS (Piazzalunga o.fl., 2020). Í þeirri ítölsku náðu 

flestir undirþættir sömuleiðis ásættanlegum innri áreiðanleika (α>0,70) og þar voru sömu undirþættir og í 

FOCUS-ÍS undir α=0,70, þ.e tal (α=0,53), málnotkun (α=0,56), málskilningur/hlustun/athygli (α=0,57) 

(Piazzalunga o.fl., 2020). Í þýsku útgáfunni voru þættirnir tal (α=0,61), málnotkun (α=0,66), 

málskilningur/hlustun/athygli (α=0,56) einnig undir α=0,70 auk máltjáningar í ICF-CY:Umhverfi/þátttaka 

(α=0,47) (Neumann o.fl., 2017). Í ensku, þýsku og ítölsku rannsóknunum var aldursbilið dreifðara en engu að 

síður bendir íslenska útgáfan til þess að hægt verði að nota hana í klínískum tilgangi sem og í rannsóknum. 

Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar má segja að FOCUS-ÍS teljist gott matstæki því innri áreiðanleiki var 

hár og hann auk þess sambærilegur erlendum útgáfum af listanum. FOCUS er foreldramiðaður matslisti og sem 

slíkur er hann áreiðanlegt próftæki en rannsóknir hafa ítrekað bent til þess að foreldramatslistar gefa góða raun 

og reynst áreiðanleg matstæki auk þess sem þau gefa mun víðari mynd af málþroska barnsins í mismunandi 

aðstæðum eins og áður hefur verið nefnt. 

5.2.3 Fylgni FOCUS-ÍS og MUB 

Lagt var upp með í upphafi rannsóknar að leggja málþroskaprófið MUB fyrir 10% þeirra barna sem komu 

slakast út á FOCUS og 10% þeirra sem fengu hæsta skorið. Tilgangurinn var að kanna fylgni milli þessara 

tveggja matstækja. Samtals voru 22 börn af 114 prófuð á MUB, 12 börn sem fengu flest heildarstig á FOCUS og 

10 börn sem fengu fæst heildarstig á FOCUS. Mun fleiri börn komu mjög vel út á FOCUS-ÍS en slök og 

dreifingin var neikvætt skekkt og ekki mikil dreifing í heildarstigafjölda FOCUS-ÍS. Þess vegna var auðveldara 

að finna börn til að prófa á MUB í þeim hópi. Færri börn voru í hópi þeirra sem fengu lægst heildarstig og að 

auki reyndist erfiðara að ná að prófa þau vegna verkfalls í leikskólum, samkomubanns vegna COVID-19, auk 

þess sem ekki reyndist unnt að málþroskaprófa þrjú tvítyngd börn sem komu slakast út á FOCUS, jafnvel þótt 

foreldrar þeirra barna fylltu út lista sem miðuðu við sterkara mál (þ.e. móðurmál) viðkomandi barna. 

Athyglisvert verður að bera saman að hve miklu leyti tví- eða fjöltyngi barna hefur áhrif á skor á FOCUS-ÍS en 

vísbendingar eru um að börn sem eru með annað móðurmál en íslensku skori lágt á málþroskaprófum sem meta 

færni í íslensku máli (Hjördís Hafsteinsdóttir, 2020). 

 Fylgni milli FOCUS-ÍS og MUB í þessu úrtaki (n=22) var könnuð með því að reikna út hlutfylgni og gerður 

var samanburður á undirþáttum FOCUS-ÍS og MUB. Fylgnin reyndist lág eða nánast engin auk þess var 

marktektarmörkum ekki náð. Ein af ástæðum þess að próf nái ekki marktekt getur verið lítið úrtak og í þessu 

tilviki er það sennileg skýring. Þessar niðurstöður eiga vissulega eingöngu við um þetta takmarkaða úrtak en 

getur ekki með nægilega góðu móti endurspeglað þýðið í heild, þ.e. öll leikskólabörn á sama aldri. Því er ekki 

hægt að segja, m.t.t. þessa úrtaks, að útkoma úr FOCUS-ÍS spái fyrir um niðurstöður á MUB. Það má að auki 
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bæta því við að börnin í hópi 10 lægstu komu í raun ekkert sérstaklega illa út á FOCUS-ÍS, þau voru öll nema 

tvö með 213-263 stig (þar sem minnst er hægt að fá 50 og mest 350). Hæpið er að segja að 263 sé slök útkoma á 

FOCUS-ÍS þó það barn hafi lent í þessum hópi í þeirri rannsókn sem hér er til umfjöllunar. Til að fá áreiðanlegri 

niðurstöður um fylgni milli FOCUS-ÍS og MUB hefði þess vegna þurft að prófa mun fleiri börn á MUB. Einnig 

þarf að leggja bæði prófin fyrir börn sem grunur er á um að séu með slakan málþroska en það er önnur leið til að 

kanna samræmi milli matstækja. Í þessu samhengi ber þess þó að geta að þótt ekki hafi komið fram marktækur 

munur milli hópanna tveggja (10 lægstu og 12 hæstu á FOCUS) voru átta börn í hærri stigahópnum með 

málþroskatölu yfir meðaltali (100) á MUB (þrjú voru með 98 og eitt barn með 92). Hins vegar voru fjögur börn 

af 10 í lægri stigahópnum með málþroskatölu undir 80, þ.e. fyrir neðan aldurssvarandi viðmið. Hér má sjá 

ákveðið mynstur sem eingöngu er hægt að staðfesta (eða útiloka) með rannsókn þar sem fleiri börn eru prófuð á 

MUB eða öðru málþroskaprófi, auk FOCUS-ÍS. Að síðustu má nefna að ekki er að sjá að rekja megi ástæðu 

munar á milli hópanna tveggja til innbyrðis aldursmunar, þ.e. meðal 10 lægstu á FOCUS-ÍS var meðalaldurinn 

3;4 ára en 3;6 ára hjá 12 hæstu. 

 Eins og kom fram í kafla 4.2.3 var marktækur munur á meðaltali mælitalna á MUB hjá þeim börnum sem 

skoruðu hæst og þeim sem skoruðu lægst á FOCUS-ÍS. Það eru upplýsingar sem styðja réttmæti túlkunar á 

FOCUS sem mælitækis á sviði málþroska. Það gefur til kynna að prófið greini vel á milli þeirra sem skora hátt á 

mælitækinu og þeirra sem skora lágt. Þessar upplýsingar geta skipt máli um réttmæti þegar matstæki er ætlað að 

greina hópa og íhlutun er í boði eftir því hverjar niðurstöður eru. Í þessu tilviki skipta heildarstig á FOCUS máli 

þegar íhlutun er ákveðin, sérstaklega þegar FOCUS er lagt fyrir bæði fyrir og eftir íhlutun til þess að greina 

breytingar sem verða með þjálfun. Þetta styður það að FOCUS greini milli þeirra sem fá flest heildarstig og 

hinna sem fá fæst heildarstig og unnt sé að byggja á niðurstöðum þess þegar ákvörðun um íhlutun er tekin. Þótt 

fylgni milli MUB og FOCUS-ÍS hafi verið ómarktæk voru niðurstöður t-prófsins marktækar og er það styrkur 

fyrir réttmæti FOCUS-ÍS. MUB málþroskapróf er normaldreift og flest börn með dæmigerðan málþroska fá 

málþroskatölu í kringum meðaltal (85-115) en dreifingin er minni á FOCUS þar sem flest börn með dæmigerðan 

málþroska skora hátt á FOCUS. FOCUS er hannað til að greina breytingar fyrir og eftir íhlutun barna með 

röskun í málþroska/málnotkun og þess vegna skiptir máli að það greini vel á milli þeirra sem skora hátt og þeirra 

sem skora lágt. 

 Eins og áður hefur komið fram má segja að í víðu samhengi prófi MUB og FOCUS-ÍS sömu hugsmíðina þ.e. 

málþroska barna. Prófin kanna þó mismunandi svið málsins, MUB prófar málskilning og máltjáningu en 

FOCUS-ÍS metur málnotkun. Enn fremur er hér verið að skoða samræmi milli matslista sem foreldrar svara 

(FOCUS-ÍS) og hefðbundins staðlaðs málþroskaprófs (MUB) þar sem barn er prófað í ákveðnum prófaðstæðum. 

Sum barnanna í þessari rannsókn komu lág út á FOCUS-ÍS en mjög há á MUB og öfugt.  

 Í fyrri réttmætisathugunum á FOCUS hefur hugsmíðaréttmæti og fylgni þess við aðra foreldramatslista verið 

gott. Rannsókn á enskri útgáfu FOCUS sýndi fram á marktæka fylgni milli FOCUS og tjáskipta- og félagslega 

hluta VABS-II (Vineland adaption behaviour scale II) bæði fyrir og eftir íhlutun (Thomas-Stonell o.fl., 2012). 

Það má segja að það sé lík hugsmíð og FOCUS sem metur félaglsega málnotkun. Einnig sýndi rannsókn 

Thomas-Stonell o.fl. (2013) fram á gott hugsmíðaréttmæti FOCUS þegar matslistinn var borinn saman við ASQ-

SE (Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional) en það er foreldramatslisti sem metur félags- og 

tilfinningaþroska barna. Í þýsku útgáfu FOCUS fannst marktæk fylgni milli FOCUS-G og KiddyKINDL sem er 

staðlaður þýskur matslisti sem foreldrar svara um heilsutengd lífsgæði barna, það bendir því til góðs 
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hugsmíðaréttmætis þýsku útgáfu listans (Neumann o.fl., 2017). Í þessum rannsóknum var FOCUS ekki borinn 

saman við hefðbundið staðlað málþroskapróf heldur annan matslista sem foreldrar barnanna svöruðu. Til að 

kanna raunverulegt hugsmíðaréttmæti FOCUS-ÍS þyrfti því að leggja sambærilegt próf eða matslista fyrir barnið 

eða foreldra þeirra, lista þar sem félagsleg málnotkun eða félagsþroski kemur við sögu. 

 Í stuttu máli má helst nefna tvær ástæður fyrir því að fylgnin milli FOCUS-ÍS og MUB var ekki marktæk, 

annars vegar (a) að úrtakið var of lítið og of einsleitt, þ.e. rannsakandi hefði þurft að leggja MUB fyrir öll börnin 

í rannsókninni, og hins vegar (b) er hugsanlega ekki um nákvæmlega sömu hugsmíð að ræða. 

5.2.3.1 Samanburður undirþátta FOCUS-ÍS og MUB  

Þegar undirþættir FOCUS-ÍS voru bornir saman við niðurstöður úr MUB kom í ljós að í hópi 12 hæstu komu 

allir undirþættir nokkuð vel út í ljósi þess að mest var hægt að fá 7 stig fyrir hvern þátt. Stigafjöldi á 

undirþættinum tal kom lægstur út (6,2) en á öllum öðrum þáttum var hann að meðaltali 6,6-6,9 stig.  

 Þau 10 börn sem skoruðu lægst komu slökust út úr undirþáttunum tal (3,3) og máltjáning (3,6) í ICF-

CY:Umhverfi og þátttaka. Þættirnir skiljanleiki tals, sjálfstæði og máltjáning í ICF-

CY:Líkamsstarfsemi/líkamsbygging komu þar á eftir og börnin voru að meðaltali með 4,3 í þeim þáttum. Það 

gefur tilefni til að velta því fyrir sér hvort foreldrar taki frekar eftir tali barna, skiljanleika tals og máltjáningu en 

t.d. málskilningi, þar sem þau börn sem skoruðu lægst á FOCUS-ÍS voru mörg hver með aldurssvarandi 

málþroska á MUB. Framburður barnanna var ekki prófaður sérstaklega í þessari rannsókn en tilfinning höfundar 

var sú að hann væri slakur hjá þeim börnum komu lægst út á FOCUS-ÍS en þau komu mjög lágt út í 

undirþættinum tal. Eftirfarandi eru dæmi um spurningu úr þeim undirþáttum sem börnin skoruðu lægst í:  

 

Tal: „Tal barnsins míns er skýrt.“ 

Máltjáning í ICF-CY:Umhverfi og þátttaka: „Barnið mitt getur tengt saman orð (í setningar).“ 

Skiljanleika tals: „Önnur börn skilja tal barnsins míns.“ 

Sjálfstæði: „Barnið mitt getur tjáð sig án aðstoðar frá öðrum.“ 

Máltjáning í ICF:CY-Líkamsstarfsemi/líkamsbygging: „Barnið mitt getur sagt sögur sem eru með rökréttum söguþræði.“

        

Það barn sem kom lægst út á FOCUS-ÍS (171 stig) fékk málþroskatöluna 100 á MUB sem er aldurssvarandi 

(meðaltal 100 og staðalfrávik 15). Þetta tiltekna barn skoraði mjög lágt í undirþáttunum tal (2,3) og máltjáning í 

ICF:CY-Líkamsstarfsemi/líkamsbygging (2,0), skiljanleika tals (3,2) og máltjáningu (2,5) í ICF:CY-

Umhverfi/þátttaka. Stigafjöldi annarra þátta voru á bilinu 3,6 og 4,5. Barnið fékk hæst skor á þættinum 

málskilningur/hlustun/athygli (4,5). Í undirþáttum MUB var mælitala málskilnings hærri (11) en mælitala 

máltjáningar (9) sem rímar við niðurstöður undirþátta MUB. Í þessu tiltekna dæmi má segja að samræmi sé á 

milli FOCUS-ÍS og MUB og niðurstöður úr FOCUS-ÍS hafi spáð að einhverju leyti fyrir um niðurstöður á MUB. 

5.3 Kostir og takmarkanir rannsóknarinnar 

Eins og fram kemur í fræðilegri umfjöllun hér að framan er mikilvægt að kanna alla þætti málsins, máltjáningu, 

málskilning og málnotkun þegar grunur er um frávik í máli eða tali barna. Máltjáningu og málskilning er hægt að 

prófa með hefðbundnu stöðluðu málþroskaprófi (t.d. MUB) en erfitt hefur reynst að prófa málnotkun hjá 

íslenskum börnum þar sem ekki hefur verið til matslisti eða próf fyrir þann þátt á íslensku. Kostir 
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rannsóknarinnar eru m.a. að nú hafa talmeinafræðingar brátt aðgengilegan matslista um félagslega málnotkun 

barna á íslensku sem hægt er að nota fyrir heildstætt málþroskamat. Innri áreiðanleiki þýðingar reyndist 

ásættanlegur sem gefur til kynna að listinn er áreiðanlegur fyrir íslensk börn. Einnig var aldursbilið þröngt en 

þátttakendur margir miðað við aðrar rannsóknir þar sem yfirleitt voru fleiri þátttakendur en á mun víðara 

aldursbili. Það styrkir niðurstöður þessa verkefnis og bendir til þess að hægt sé að nýta listann strax fyrir þetta 

aldursbil. Eftir á að hyggja er það tilfinning höfundar að foreldrar taki frekar eftir framburði og skiljanleika tals 

hjá börnum sínum en annarri máltjáningu og málskilningi. Mögulega hefði útkoma á FOCUS-ÍS spáð betur fyrir 

um niðurstöður á framburðarprófi en málþroskaprófi sem prófar máltjáningu og málskilning. Vísbendingar voru 

um slakan framburð hjá þeim börnum sem prófuð voru á MUB þrátt fyrir að ekki liggi fyrir staðfestar 

upplýsingar um slíkt. Það rímar við niðurstöður samanburðar á undirþáttum FOCUS-ÍS og MUB þar sem 

undirþættirnir skiljanleiki tals, tal og báðir undirþættir máltjáningar komu lægst út hjá þeim börnum sem voru 

með lægstu heildarstigin á FOCUS-ÍS. Þessar niðurstöður rannsóknarinnar segja okkur að mikilvægt er að meta 

alhliða málþroska barna þ.e. með hefðbundnu málþroskaprófi sem metur málskilning og máltjáningu, 

framburðarprófi sem metur framburð sem og próf eða matslista sem metur málnotkun. 

 Niðurstöður gáfu til kynna að ekki var marktæk fylgni milli MUB og FOCUS-ÍS í þessu úrtaki og því mætti 

velta fyrir sér að fara þá leið að finna börn sem áður höfðu verið prófuð á MUB og fengið slaka niðurstöðu og 

biðja foreldra þeirra að svara FOCUS-ÍS til að sjá hvort sé fylgni milli slakrar útkomu MUB og FOCUS-ÍS þ.e. 

hvort hefðbundið staðlað málþroskapróf spái fyrir um útkomu á FOCUS-ÍS. Takmarkanir rannsóknarinnar voru 

helst hversu lítið úrtakið var sem prófað var á MUB og því er varla hægt að segja að réttmætisathugun á 

hugsmíðaréttmæti FOCUS-ÍS hafi farið fram.  

5.4 Næstu skref 

Næstu skref geta verið þau að meta fleiri þátttakendur á breiðara aldusbili, auk þess væri forvitnilegt að gera 

viðtækari mælingar á þroska barna þ.e. bæði málþroska og félagsþroska og kanna samræmið þar á milli. 

Jafnframt væri áhugavert að bera saman niðurstöður mats foreldra við mat leikskólakennara sömu barna og 

kanna fylgni í svörum. Einnig væri athyglisvert að gera íhlutunarrannsókn til að kanna klínískt notagildi 

FOCUS-ÍS. Að auki væri áhugavert að fá foreldra barna með greindar sérþarfir (t.d. á einhverfurófi) til þess að 

svara FOCUS-ÍS þar sem vænta má að þau sýni frávik í tengslum við málnotkun. Frekari rannsókna er þörf með 

fleiri þátttakendum og víðara aldursbili en vísbending er þó um að niðurstöður séu sambærilegar milli rannsókna 

á FOCUS víða um heim. 

Að lokum er þarft að gera ráðstafanir svo hægt verði að nýta FOCUS í þágu tví- og fjöltyngdra barna á 

Íslandi m.a. með því að leggja matslistann fyrir foreldra á því tungumáli sem barnið talar. Ef barnið hefur náð 

færni á íslensku er hægt að meta íslenskan málþroska barnsins en annars væri mikilvægt að prófa barnið á 

heimamáli þess til að fá heildstæða mynd af málþroskanum.  
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6 Ályktanir 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að þýða á íslensku og forprófa FOCUS, kanadískan matslista um málnotkun 

barna. Helstu niðurstöður bentu til þess að innri áreiðanleiki íslensku þýðingarinnar í heild væri mjög góður sem 

og innri áreiðanleiki flestra undirþátta. Því má segja að innri áreiðanleiki íslenskrar þýðingar FOCUS sé 

ásættanlegur og þær niðurstöður gefa til kynna að vel hafi tekist til við að þýða listann og hægt er að nota hann í 

klínísku starfi, a.m.k. fyrir þann aldurshóp sem hér var rannsakaður, 3;0-3;11 ára börn. Niðurstöðurnar 

samrýmast niðurstöðum erlendra rannsókna sem er vísbending um að hugsanlega sé hægt að nota hann fyrir aðra 

aldurshópa á Íslandi. 

 Fylgni milli mats foreldra á FOCUS-ÍS annarsvegar og niðurstaðna á málþroskaprófinu MUB hinsvegar 

mældist ekki ásættanleg. En eins og áður hefur verið farið yfir má mögulega skýra það út frá því að ekki er um 

nákvæmlega sömu hugsmíðina að ræða og matstækin eru í eðli sínu ólík þar sem FOCUS-ÍS metur málnotkun en 

MUB metur málskilning og máltjáningu. Jafnframt eru börnin sem lentu í hópi þeirra 10 sem skora lægst á 

FOCUS-ÍS í raun ekki að skora mjög lágt miðað við þann heildarfjölda stiga sem hægt er að fá. Það má einnig 

velta því fyrir sér hvort niðurstaða hugsmíðarréttmætismælingu verði önnur ef  FOCUS-ÍS listinn væri borinn 

saman við (a) annan foreldramatslista þar sem félags- eða tilfinningaþroski barna er metinn eða (b) 

framburðarpróf þar sem foreldrar í þessari rannsókn virtust svara meira í samræmi við tal, skiljanleika tals og 

máltjáningu barna sinna. Þessar niðurstöður gefa þó mikilvægar upplýsingar og ýta enn frekar undir það hversu 

mikilvægt er að prófa alla þætti málþroskans og með FOCUS-ÍS er komið matstæki sem metur málnotkun barna. 

Þrátt fyrir að fylgnin milli prófanna tveggja hafi ekki reynst marktæk fannst marktækur munur á meðaltali 

mælitalna MUB hjá hópunum tveimur (hæstu og lægstu heildarskor á FOCUS-ÍS) sem styrkir próffræðilega 

eiginleika FOCUS-ÍS. 

Ávinningur rannsóknarinnar er fyrst og fremst sá að grunnur hefur verið lagður að þróun matstækis sem 

metur málnotkun leikskólabarna á íslensku. Það mun nýtast talmeinafræðingum við heildstætt málþroskamat sem 

og við skipulagningu íhlutunar. Auk þess gerir FOCUS-ÍS talmeinafræðingum kleift að fylgjast betur með 

árangri barnanna í talþjálfun með því að biðja foreldra að meta barnið á FOCUS-ÍS bæði fyrir og eftir íhlutun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa að auki tilefni til frekari rannsókna hér á landi, t.d. frekari próffræðilegar 

athuganir á honum (t.d. endurprófunaráreiðanleika) og bera hann saman við erlendar rannsóknir. Athugun á 

réttmæti þýðingarinnar, þróun aldursbundinna viðmiða og stöðlun íslenskrar útgáfu listans eru hugmyndir að 

verkefnum fyrir framtíðarrannsóknir. 

 Að lokum er það von höfundar að FOCUS-ÍS verði rannsakað enn frekar og útbúið sem staðlað matstæki til 

notkunar fyrir talmeinafræðinga og komi til með að hjálpa til við greiningu og íhlutun barna með frávik í 

málþroska í nánustu framtíð. 
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