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Ágrip
Tvítyngd börn hafa oft minni reynslu af báðum málum en eintyngd börn og getur því reynst erfitt að
greina hvort frávik í málþroska tvítyngdra barna stafi af málþroskaröskun eða hvort máltileinkun
barnanna sé hægari sökum tvítyngis. Í þessari rannsókn var sjónum beint að formi og notkun í
frásögnum barna sem hafa íslensku sem annað mál, með og án málþroskaröskunar. Jafnframt var
athugað hvaða breytur aðgreina best á milli barna sem hafa íslensku sem annað mál, með og án
málþroskaröskunar.
Þátttakendur voru 29 börn með íslensku sem annað mál í 1. til 3. bekk grunnskóla. Samtals voru
13 þeirra með staðfesta málþroskaröskun og 16 með dæmigerðan málþroska. Tekin voru
frásagnarmálsýni hjá öllum þátttakendum í rannsókninni. SALT (Systematic Analysis of Language
Transcripts) matskerfið var notað til að meta meðallengd segða og efnisþætti frásagna. Að auki var
Milli mála lagt fyrir og bullorðapróf með íslenskulegum og óíslenskulegum bullorðum.
Frammistaða barna með íslensku sem annað mál og greinda málþroskaröskun var marktækt lakari
á heildartölu Milli mála, íslenskulegum og óíslenskulegum bullorðum en hjá börnum með íslensku sem
annað mál og dæmigerðan málþroska. Ekki var marktækur munur á meðallengd segða, efnisþáttum
frásagna og heildartölu fyrir frásagnir milli hópanna. Eigi að síður kom fram skýr tilhneiging í átt að
þroskaðri frásagnargetu í hópi barna með íslensku sem annað mál og dæmigerðan málþroska en hjá
börnum með íslensku sem annað mál og greinda málþroskaröskun. Talsverð skörun er í dreifingu á
frásagnargetu hópanna. Óíslenskuleg bullorð aðgreina best á milli barna með íslensku sem annað
mál, með og án málþroskaröskunar.
Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að málfærni barna með íslensku sem annað mál og
greinda málþroskaröskun er lakari en málfærni barna með íslensku sem annað mál og dæmigerðan
málþroska. Munur á milli hópanna er mestur í endurtekningu óíslenskulegra bullorða. Að auki benda
niðurstöðurnar til þess að hægt sé að aðgreina þessa hópa með viðunandi nákvæmni og án verulegs
kostnaðar með því að nota óíslenskuleg bullorð. Sú niðurstaða getur reynst mikilvæg bæði í skimun
og greiningu. Í niðurstöðum rannsóknarinnar eru vísbendingar um að frásagnargeta barna með
íslensku sem annað mál og greinda málþroskaröskun sé óþroskuð sem gerir þeim erfitt fyrir að koma
efni frá sér á merkingarbæran hátt í töluðu máli. Frásagnargeta barna með íslensku sem annað mál
og dæmigerðan málþroska er í flestum tilfellum lengra á veg komin og þeim gengur betur að
skipuleggja og orða hugsun sína. Meðallengd segða í frásögnum er styttri og orðaforði minni hjá
börnum með íslensku sem annað mál og greinda málþroskaröskun heldur en hjá börnum með
íslensku sem annað mál og dæmigerðan málþroska.
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Abstract
Bilingual children often have less experience in both languages than monolingual children and it can
therefore be difficult to detect whether anomalies in bilingual children's language development are
caused by a developmental language disorder or whether the children's language acquisition is slower
because of bilingualism. In this study, the focus was on form and use in narratives by bilingual children
with Icelandic as a second language, with and without developmental language disorder. In addition, it
was examined which variables can discriminate between bilingual children with Icelandic as a second
language, with and without developmental language disorder.
Participants were 29 children with Icelandic as a second language in elementary grades 1 to 3. A
total of 13 had a confirmed developmental language disorder and 16 had typical language
development. Narratives were obtained from all participants in the study. The SALT (Systematic
Analysis of Language Transcripts) system was used to estimate the mean length of utterance and to
analyse macrostructure components of the narratives. In addition, Milli mála was administered, as well
as an Icelandic nonword repetition test, including a list of word-like items and a list of nonword-like
items (Icelandic word-like and Icelandic nonword-like nonwords).
The performance of bilingual children with Icelandic as a second language and diagnosed
developmental language disorder was significantly lower in the total score of Milli mála and in
repeating Icelandic word-like nonwords and Icelandic nonword-like nonwords, than bilingual children
with Icelandic as a second language and typical language development. There was not a significant
difference in mean length of utterance and narrative macrostructure between the groups.
Nevertheless, there was a clear trend towards a more mature narrative ability among bilingual children
with Icelandic as a second language and typical language development. There is considerable overlap
in the distribution of the narrative capacity of the groups. Icelandic nonword-like nonwords discriminate
best between bilingual children with and without developmental language disorder.
The main findings of the study are that the language skills of bilingual children with Icelandic as a
second language and diagnosed developmental language disorder are poorer than the language skills
of bilingual children with Icelandic as a second language and typical language development. The
difference between the groups is greatest in the repetition of Icelandic nonword-like nonwords. In
addition, the results indicate that these groups can be discriminated with acceptable accuracy and
without much cost by using Icelandic nonword-like nonwords. This result can prove to be important for
both screening and diagnosis of developmental language disorder in Iceland.
The results of the study indicate that the narrative abilities of bilingual children with Icelandic as a
second language and diagnosed developmental language disorder is immature which makes it difficult
for them to convey material meaningfully in spoken language. The narrative abilities of bilingual
children with Icelandic as a second language and typical language development is in most cases more
proficient and they are better able to organize and express their thoughts. The mean length of
utterance is shorter, and the vocabulary is smaller in bilingual children with Icelandic as a second
language and diagnosed developmental language disorder than in bilingual children with Icelandic as
a second language and typical language development.
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1 Inngangur
Í daglegu tali vísar hugtakið tvítyngi til fólks sem talar tvö tungumál (Genesee, Paradis og Crago,
2004). Mikil fjölbreytni er í þessum hópi og margir þættir sem hafa áhrif á þróun tungumálanna,
kunnáttu og færni í hvoru máli fyrir sig (Gathercole, 2007).
Niðurstöður erlendra rannsókna sem hafa verið gerðar á málkunnáttu grunnskólabarna í öðru máli
benda flestar til að þegar aðeins annað málið er skoðað er málkunnátta barnanna lakari en
málkunnátta eintyngdra jafnaldra. Yfirleitt er munur á milli hópanna í kringum eitt staðalfrávik. Þetta á
við um mörg tungumál (t.d. Bialystok, Luk, Peets og Yang, 2010; Gathercole, 2007; Simos, Sideridis,
Mouzaki, Chatzidaki og Tzevelekou, 2014). Munurinn á orðaforða ein- og tvítyngdra barna virðist
haldast stöðugur milli ára og benda rannsóknir til að munurinn sé enn til staðar á fullorðinsárum
(Bialystok, Craik og Luk, 2008).
Mikil fjölgun hefur orðið á nemendum í íslenskum grunnskólum sem tala annað móðurmál en
íslensku heima fyrir. Á tíu ára tímabili eða á árunum 2008 (Hagstofa Íslands, e.d.(a)) til 2018 (Hagstofa
Íslands, e.d.(b)) hafði fjöldi nemenda í grunnskólum á Íslandi rúmlega tvöfaldast. Aukinn fjöldi barna
með íslensku sem annað mál eykur þörf á rannsóknum á málþroska og þróun máls hjá börnum með
íslensku sem annað mál. Slíkar rannsóknir gagnast ekki síst til að greina hvort og hversu lengi börnin
þurfa á stuðningi að halda í íslensku skólakerfi (Thordardottir, 2020; Thordardottir og Juliusdottir,
2013). Á sama hátt er ekki síður mikilvægt að efla rannsóknir á börnum með íslensku sem annað mál
sem eru með vanda á málsviði.

1.1 Nemendur með íslensku sem annað mál
Allt bendir til þess að málkunnátta nemenda með íslensku sem annað mál sé lakari en gengur og
gerist víða erlendis hjá börnum sem tala annað mál en það sem er ríkjandi í skólasamfélaginu. Þessi
slaka málfærni er líkleg til að hafa áhrif á félagsleg samskipti þeirra og námsgengi í íslensku skólakerfi.
Þeir nemendur sem standa verst að vígi búa ekki yfir þeirri málkunnáttu sem þarf til að geta tileinkað
sér innihald aldurssvarandi námsefnis á íslensku (Sigríður Ólafsdóttir, 2015; Thordardottir, 2020;
Thordardottir og Juliusdottir, 2013).
Almennt er talið að það taki börn með ensku sem annað mál fjögur til sex ár að ná eintyngdum
aldurssvarandi viðmiðum í ensku máli. Þessi tímamörk eru þó aðeins höfð til viðmiðunar þar sem
ýmsir innri og ytri þættir hafa áhrif á þann breytileika sem birtist í málkunnáttu tvítyngdra barna. Magn
og gæði ílagsins hafa til að mynda áhrif á öll stig í máltöku annars máls (Paradis og Jia, 2016). Hér á
landi bendir þó allt til þess að það taki börn með íslensku sem annað mál lengur en sex ár að ná
viðmiðum eintyngdra jafnaldra (Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2010; Thordardottir
og Juliusdottir, 2013). Ekki er ljóst hver skýringin á þessu gæti verið (Thordardottir, 2020). Þættir sem
gætu komið til greina en þarf að skoða betur er hvort börnin fái nægilega mikið ílag af íslensku í sínu
daglega umhverfi (Thordardottir, 2019).
Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á máltileinkun grunnskólabarna í öðru máli snúa flestar að
stærð orðaforða. Rannsóknir á tileinkun málfræði í öðru máli meðal barna á skólaaldri eru fátíðari.
Niðurstöður rannsókna sem hafa verið birtar hér á landi í tengslum við málkunnáttu grunnskólabarna
9

með íslensku sem annað mál eru flestar samhljóma og benda til að börn sem læra íslensku sem
annað mál standi höllum fæti í íslensku og framfarir séu hægar (Thordardottir, 2020).
Í rannsókn Elínar Þallar Þórðardóttur (Thordardottir, 2020) kom fram að árangur grunnskólabarna
með íslensku sem annað mál í málfræði og orðaforða var marktækt lakari en hjá eintyngdum
jafnöldrum þeirra. Yfir helmingur barnanna var tveimur staðalfrávikum eða meira fyrir neðan meðaltal
eintyngdra jafnaldra. Þetta er samhljóma niðurstöðum langsniðsrannsóknar Elínar Þallar Þórðardóttur
og Önnu Guðrúnar Júlíusdóttur (Thordardottir og Juliusdottir, 2013) þar sem hraði máltileinkunnar í
íslensku sem öðru máli var kannaður á þriggja ára tímabili. Þátttakendur í rannsókninni voru börn í 1.
– 10. bekk sem höfðu íslensku sem annað mál. Árangur meirihluta þátttakenda var tveimur
staðalfrávikum fyrir neðan viðmið eintyngdra jafnaldra á málþroskaprófunum TOLD-2P og TOLD-2I.
Börnin sýndu framfarir á undirprófum málþroskaprófanna á þeim þremur árum sem rannsóknin stóð
yfir. Framfarirnar voru þó ekki nógu hraðar til að minnka bilið á milli nemenda með íslensku sem annað
mál og eintyngdra jafnaldra þeirra (Thordardottir og Juliusdottir, 2013). Niðurstöður rannsóknar
Sigríðar Ólafsdóttur og Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2010) eru samhljóma þessu. Orðaforði í íslensku
var marktækt minni hjá börnum með íslensku sem annað mál heldur en hjá eintyngdum jafnöldrum
þeirra. Aukning orðaforða var mest á milli 1. og 2. bekkjar en síðan dró verulega úr aukningunni frá 2.
og upp í 4. bekk. Á sama tíma juku eintyngdu nemendurnir markvisst við orðaforða sinn. Það virðist
því sem börn með íslensku sem annað mál hafi almennt minni orðaforða í íslensku heldur en
eintyngdir jafnaldrar þeirra og auki íslenskan orðaforða sinn lítið á grunnskólaárunum (Sigríður
Ólafsdóttir, 2015; Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2010; Thordardottir og Juliusdottir,
2013).
Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á íslenskukunnáttu grunnskólabarna með íslensku sem
annað mál benda til að þau eigi í erfiðleikum með að tileinka sér málfræði tungumálsins líkt og
orðaforða (Thordardottir, 2020; Thordardottir og Juliusdottir, 2013). Sýnt hefur verið fram á að þróun
málfræði og orðaforða hjá tvítyngdum börnum hafi sterk tengsl við ílag og málkunnátta þeirra aukist í
samræmi við það ílag sem þau fá í hvoru máli (Hoff, o.fl. 2012; Thordardottir, 2011a; Thordardottir,
2015; Thordardottir 2019). Börnin þurfa að verja að minnsta kosti helmingi vökustunda í málumhverfi
annars máls til að ná góðum tökum á því (Thordardottir, 2011a; 2015). Það er þó ekki aðeins ílagið
sem spáir fyrir um málkunnáttu tvítyngdra barna heldur einnig máltjáning. Það má í raun segja að
tjáningin og ílagið haldist í hendur þannig að aukin tjáning leiðir til meiri notkunar og þar af leiðandi til
aukins ílags (Pearson, 2007). Það er umhugsunarvert hvers vegna nemendur með íslensku sem
annað mál standa jafnhöllum fæti í íslensku og raun ber vitni. Það eru margar breytur sem hafa áhrif á
það en tíminn sem börnin verja í íslensku málumhverfi hefur líklega mestu áhrifin (Elín Þöll
Þórðardóttir, 2019).
Tvítyngd börn geta glímt við vanda í málstarfi á sama eða hliðstæðan hátt og eintyngd börn. Frávik
í málþroska eintyngdra grunnskólabarna hafa verið rannsökuð bæði hér á landi (t.d. Thordardottir,
2008) og erlendis (t.d. Conti-Ramsden og Botting, 1999). Minna er vitað um þetta hjá tvítyngdum
börnum. Erlendis hafa rannsóknir borið saman tvítyngd börn með og án málþroskaröskunar (t.d.
Boerma, Leseman, Timmermeister, Wijnen og Blom, 2016; Govindarajan og Paradis, 2019) en
rannsóknin sem hér er greint frá er með þeim fyrstu sem gerð er um þetta efni hérlendis.
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1.2 Málþroskaröskun
Málþroskaröskun er frávik í málstarfi og ein af algengustu þroskaröskunum hjá börnum. Röskunin
getur birst með eða án annarra þroskafrávika (Batshaw, Roizen og Pellegrino, 2019). Það er misjafnt
á hvaða aldri málþroskaröskun greinist hjá börnum en stöðugleiki málþroskafrávika fer eftir aldri
barnanna (Bishop og Edmundson, 1987). Rannsóknir á eintyngdum börnum benda til að stöðugleiki
frávika aukist frá leikskólaaldri til grunnskólaaldurs. Í rannsókn Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase
og Kaplan (1998) kom meðal annars fram að þegar frávik í málþroska greinast hjá tæplega sex ára
gömlum börnum aukast líkur á því að frávikin séu enn til staðar á unglingsaldri (15 og 16 ára).
Málþroskaraskanir barna og ungmenna eru greindar meðal annars með málþroskaprófum. Yfirleitt
eru málþroskapróf stöðluð og samin út frá rannsóknum á dæmigerðum málþroska. Prófin meta helstu
undirþætti málsins og reyna bæði á máltjáningu og málskilning. Frávik í málþroska geta verið væg,
miðlungs eða alvarleg allt eftir því hversu margir og að hversu miklu leyti málþættir verða fyrir áhrifum
röskunarinnar (Batshaw o.fl., 2019).
Á Íslandi hafa ekki verið gerðar faraldsfræðilegar rannsóknir á algengi tal- og málþroskaraskana. Í
íslenskri skýrslu frá árinu 2012 sem fjallaði um stöðu barna og ungmenna með tal- og
málþroskaröskun kom fram að flest börn greinast með málþroskafrávik þegar þau eru á leikskólaaldri
og er hlutfall greindra framburðarfrávika (27%) og málþroskafrávika (23%) nokkuð jafnt. Þessar
hlutfallstölur byggðust á svörum 429 foreldra barna með tal- og málþroskaröskun en ekki á opinberum
gögnum. Engin opinber gögn eru til um tíðni tal- og málþroskaröskunar hjá börnum á Íslandi
(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra Sæunn Úlfsdóttir,
2012).
Erlendar rannsóknir á faraldsfræði málþroskaröskunar hjá eintyngdum börnum benda til að algengi
sé á bilinu 7-10%. Algengi er ólíkt eftir aldri og eftir því hvernig röskunin er skilgreind (Leonard, 1998;
Norbury o.fl., 2016; Tomblin o.fl., 1997). Jafnframt eru félags- hegðunar- og tilfinningalegir erfiðleikar
algengari í hópi barna með málþroskaröskun en þeirra sem eru með dæmigerðan málþroska (ContiRamsden og Botting, 2004; Norbury o.fl., 2016; Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2010).
Orsakir málþroskaröskunar eru óþekktar en um er að ræða samspil erfða og umhverfis (Bishop,
2006; Leonard, 1998). Börn sem eiga foreldra eða systkini með málþroskaröskun eru líklegri til að
greinast með röskunina auk þess sem röskunin er algengari meðal drengja en stúlkna (Leonard, 1998;
Tomblin o.fl., 1997). Birtingarmyndir málþroskaröskunar og á hvaða málþætti hún hefur áhrif er
einstaklingsbundið (Batshaw o.fl., 2019) en einkennin fara m.a. eftir aldri og tungumálunum sem eiga í
hlut (Thordardottir, 2008; 2016). Málþroskaröskun getur tengst öllum málþáttunum þ.e. formi, innihaldi
og notkun (Batshaw o.fl., 2019). Málþroskaröskun getur því valdið frávikum í málskilningi eða
máltjáningu en í alvarlegum tilfellum koma bæði fram frávik í skilningi og tjáningu (Paul, Norbury og
Gosse, 2018). Form tungumálsins hefur hlotið mesta athygli í rannsóknum á málþroskaröskun. Einnig
hefur orðaforði og skilningur talsvert verið athugaður hjá börnum með málþroskaröskun. Málnotkun er
sá málþáttur sem hefur ekki ennþá fengið verðskuldaða athygli þrátt fyrir að verða fyrir hvað mestum
áhrifum röskunarinnar. Í þeirri rannsókn sem hér um ræðir var því ákveðið að beina sjónum að
málnotkun barna með málþroskaröskun.

11

Undir form tungumálsins heyrir setningafræði, beygingafræði og hljóðkerfisfræði (Bloom og Lahley,
1978). Hingað til hefur megináhersla verið lögð á þætti tengdum formi tungumálsins í allri umfjöllun um
málþroskaraskanir barna. Sem dæmi hefur eitt af megineinkennum málþroskaröskunar lengi verið talið
hátt hlutfall málfræðivillna sérstaklega í beygingafræði. Rannsóknir á þessu byggja flestar á úrtökum
barna sem hafa ensku að móðurmáli (Leonard, 1998). Rannsóknir sem hafa verið gerðar á
málþroskaröskunum í öðrum tungumálum en ensku benda til að birtingarmynd og einkenni
röskunarinnar geti verið misjöfn eftir tungumálum. Til að mynda virðast málfræðivillur ekki
jafnafgerandi einkenni málþroskaröskunar hjá börnum sem tala móðurmál með flóknu beygingarkerfi
eins og t.d. íslensku (Thordardottir, 2008; Thordardottir, 2016). Í meistararannsókn Írisar Eddu
Nowenstein (2016) sýndi samanburður á máltjáningu þrettán til sextán ára unglinga með annarsvegar
íslensku sem móðurmál og hinsvegar íslensku sem annað mál ekki fram á marktækan mun á fjölda
villna eða flækjustigs setninga. Aftur á móti var flækjustig samræmis marktækt lakara í hópi unglinga
með íslensku sem annað mál og þeir notuðu marktækt meiri ensku í máltjáningu sinni heldur en
eintyngdir jafnaldrar þeirra.
Skilningur og notkun á orðum og hugtökum heyrir undir innihald málsins (Bloom og Lahley, 1978).
Börn með málþroskaröskun eru með lakari orðaforða en jafnaldrar (McGregor, Oleson, Bahnsen og
Duff, 2013). Eftir því sem börn verða eldri er vandi vegna slaks orðaforða meira tengdur því hversu
mikið börn vita um orðin frekar en hversu mörg orð þau hafa á valdi sínu (Paul o.fl., 2018).
Lengi vel var reynt að skilgreina ákveðna undirhópa málþroskaröskunar til að gera betri grein fyrir
þeim vanda sem börn með málþroskaröskun glíma við. Rannsóknir benda til að óáreiðanlegt sé að
styðjast við slíka skiptingu þar sem mállegir veik- og styrkleikar breytast með auknum þroska og
íhlutunum (Conti- Ramsden og Botting, 1999; Tambyraja, Schmitt, Farquharson og Justice, 2015).
Eins og kom fram hér að framan hafa rannsóknir á málþroskaröskunum barna aðallega beinst að
formi og innihaldi. Það er þó vel þekkt að skert málfærni hefur víðtæk áhrif á málnotkun og félagsleg
samskipti barna. Bonnie Brinton og Martin Fujiki eru meðal þeirra fræðimanna sem hafa skoða
málnotkun barna með málþroskaröskun hvað mest. Í rannsóknum þeirra hefur meðal annars komið
fram að börn með málþroskaröskun eiga í erfiðleikum með að hefja og taka þátt í samræðum, þau eru
ávörpuð marktækt sjaldnar í samræðum, eiga færri vini og draga sig oftar í hlé heldur en jafnaldrar
þeirra með dæmigerðan málþroska (Brinton, Fujiki, Spencer og Robinson, 1997; Fujiki, Brinton, Hart
og Fitzgerald, 1999; Fujiki, Brinton, Isaacson og Summers, 2001). Það að setja sig í spor annarra og
skilja tilfinningar annarra er grunnur að velgengni í félagslegum samskiptum. Niðurstöður rannsókna
benda til að þessir þættir séu takmarkaðir hjá börnum með málþroskaröskun sem gæti verið ein af
ástæðum fyrir þeim erfiðleikum sem þau upplifa í félagslegum samskiptum (Spackman, Fujiki og
Brinton, 2006). Auk þess reynist börnum með málþroskaröskun erfitt að viðhalda samræðum og tjá sig
í samfelldu máli með merkingarbærum hætti. Í rannsókn Brinton, Fujiki, Winkler og Loeb (1986) kom
fram að fimm til níu ára börn með málþroskaröskun áttu í meiri erfiðleikum, en jafnaldrar þeirra með
dæmigerðan málþroska, að umorða hugsun sína eða bæta við það sem þegar hafði komið fram ef
viðmælandi bað um nánari útskýringu. Börn með málþroskaröskun höfðu tilhneigingu til að gefast upp
á frásögninni í stað þess að bæta frásögnina og reyna að koma henni betur til skila.
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1.3 Málþroskaröskun og tvítyngi
Það er umdeilt hvort tvítyngd börn hafi sömu getu til að tileinka sér málkerfi tveggja tungumála á sama
tíma og eintyngd börn hafa til að tileinka sér málkerfi eins tungumáls (Pearson, 2009). Rannsóknir
benda til að tvítyngd börn sem læra tvö tungumál frá fæðingu komist ekki seinna en eintyngd börn á
fyrstu þroskastig í máltökunni t.d. að byrja að babbla og segja sín fyrstu orð og orðasambönd
(Genesee o.fl., 2004). Flestum börnum sem læra tvö tungumál í bernsku gengur vel að tileinka sér
bæði málin. Það er þó þeim skilyrðum háð að börnin búi við ríkulegt málumhverfi og fái fjölbreytt
tækifæri til að þjálfa málkunnáttu sína í báðum málum (Kohnert, 2010).
Í erlendum rannsóknum hefur talverð áhersla verið á breytileika í máltileinkun barna sem hafa lært
tvö mál frá fæðingu eða fyrir þriggja ára aldur. Einnig hefur þróun máls hjá börnum sem hefja máltöku
annars máls eftir þann aldur verið skoðuð. Þetta eru börn sem tala iðulega sitt móðurmál heima fyrir
en læra tungumál samfélagsins að mestu leyti eða eingöngu í leik- eða grunnskóla (Paradis og Jia,
2016). Þó benda rannsóknir til þess að magn ílags hafi sterkari tengsl við árangur í öðru máli heldur
en á hvaða aldri börn byrja að læra annað mál (Thordardottir, 2019).
Vegna þess mikla breytileika sem er til staðar meðal tvítyngdra barna hefur reynst erfitt að setja
fram viðmið um almenna málþróun hjá þessum hópi. Það er enn minna vitað um áhrif, einkenni og
birtingarmyndir

málþroskaröskunar

hjá tvítyngdum

börnum. Það er

þó

ljóst

að einkenni

málþroskaröskunar koma fram í báðum tungumálum tvítyngdra barna með málþroskaröskun (Kohnert,
2010). Ýmsar rannsóknir hafa staðfest það sem lengi hefur verið vitað að málþróun tvítyngdra barna
með málþroskaröskun er hægari í báðum málum heldur en málþróun tvítyngdra jafnaldra þeirra með
dæmigerðan málþroska (t.d. Blom og Paradis, 2013; Paradis, Schneider og Duncan, 2013). Þó benda
niðurstöður annarra rannsókna til að þróun máls í þessum hópi sé afar hæg því áhrif tvítyngis og
málþroskaröskunar leggjast saman (Thordardottir og Brandeker, 2013).
Niðurstöðum rannsókna ber ekki saman um hvaða áhrif tvítyngi hefur á málfærni tvítyngdra barna
með málþroskaröskun. Flestar benda þær þó til að tvítyngi hafi ekki áhrif á einkenni
málþroskaröskunar. Í rannsókn Paradis, Crago, Genesee og Rice (2003) var athugað hvort vandi
tengdur sagnbeygingu væri sambærilegur hjá ein- og tvítyngdum börnum með málþroskaröskun á
aldrinum sjö ára til sjö og hálfs árs. Tvítyngdu börnin í rannsókninni höfðu lært bæði málin frá fæðingu
(frönsku og ensku). Samanburðarhóparnir innihéldu annars vegar eintyngd börn með frönsku að
móðurmáli og hinsvegar eintyngd börn með ensku að móðurmáli. Greining málsýna leiddi í ljós að ekki
var marktækur munur á hópunum með tilliti til magns og eiginleika frávika tengdum sagnbeygingum.
Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því til að tvítyngi eitt og sér sé ekki valdur að seinkaðri
tileinkun sagnbeygingar hjá tvítyngdum börnum. Þetta er þó umdeilt því niðurstöður rannsókna hafa
einnig bent til þess að þegar tvítyngi og málþroskaröskun eru hvorutveggja til staðar hægir enn frekar
á máltileinkuninni (Thordardottir og Brandeker, 2013). Í rannsókn Gutiérrez-Clellen, Simon-Cereijido
og Wagner (2008) var málfærni ein- og tvítyngdra barna með og án málþroskaröskunar metin.
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar komu ekki fram veikleikar í máltjáningu tvítyngdra barna
(meðalaldur barnanna var 5;7 ár) sem hægt var að rekja sérstaklega til tvítyngisins. Þetta er
samhljóma niðurstöðum rannsóknar Boerma o.fl. (2016) þar sem frásagnargeta ein- og tvítyngdra
barna með og án málþroskaröskunar var metin. Í þeirri rannsókn hafði tvítyngi eitt og sér ekki áhrif á
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frásagnargetu barna. Í rannsókninni var frásagnargeta tvítyngdra barna með dæmigerðan málþroska
sambærileg frásagnargetu eintyngdra jafnaldra þeirra. Aftur á móti hafði málþroskaröskun neikvæð
áhrif á frásagnargetu bæði ein- og tvítyngdra barna.
Tvítyngd börn hafa oft minni reynslu af báðum málum en eintyngd börn. Fagfólki reynist því oft erfitt
að greina hvort frávik í málþroska tvítyngdra barna stafi af málþroskaröskun eða hvort máltileinkun
barnanna sé hægari sökum tvítyngis (Paradis, Schneider og Duncan, 2013). Ein þeirra leiða sem farin
hefur verið til að varpa ljósi á þetta er að leggja mat á þætti í máltjáningu barna sem ekki eru að öllu
leyti háðir færni í tungumálinu. Dæmi um þetta eru að endurtaka bullorð og setningar (t.d.
Thordardottir og Brandeker, 2013). Á sama hátt hefur verið athugað í rannsóknum hvort mat á
frásagnargetu sé gagnlegt til að meta málþroska tvítyngdra barna (Boerma o.fl., 2016; Govindarajan
og Paradis, 2019; Justice o.fl., 2006). Í meistararannsókninni sem hér verður greint frá var sú leið farin
í gagnaöflun fyrst og fremst vegna þess að sýnt hefur verið fram á að vissir þættir í frásögnum, t.d.
efnisþættir frásagna (e. macrostructure) eru ekki háðir færni í tungumálinu að jafn miklu leyti og
mállegir eiginleikar frásagnanna.

1.4 Frásagnir
Frásagnir eru einræður þar sem atburðum, upplifunum eða ástandi er lýst (Nippold, 1998).
Frásagnarformið er börnum vel kunnugt þar sem þau standa frammi fyrir því á hverjum degi að annað
hvort segja frá eða hlusta á aðra segja frá. Frásagnargeta er þó mjög flókin færni sem reynir á
samþættingu málþroska, vitsmunaþroska, og félagsþroska (Liles, 1993). Í frásögnum reynir á færni
barna í því að nota orð og setningar í ákveðnum tilgangi sem er ólíkt þeirri færni sem metin er með
málþroskaprófum. Frásagnir gefa því góða mynd af málnotkun barna. Samhliða því að nota viðeigandi
orðaforða og setningafræði þurfa börn að samþætta upplýsingar og ákvarða hvaða þáttum er
mikilvægt að greina frá þannig að hlustandinn skilji atburðarás og innihald frásagnarinnar (Schneider,
Hayward og Dubé, 2006).
Hægt er að nota frásagnir til að skoða ýmsa þætti málsins, þar á meðal form og notkun. Til að
athuga form er algengt að meðallengd segða sé skoðuð í frásögnum barna. Meðallengd segða er
fengin með því að skoða hversu mörg orð eða myndön börn nota að meðaltali í segðum sínum. Roger
Brown (1973) sýndi fram á að aukin málfærni hefur tengsl við aukna meðallengd segða í myndönum.
Jafnframt sýndi hann fram á að meðallengd segða er betri mælikvarði á þróun setningagerðar og
málfræði heldur en lífaldur barna. Síðari rannsóknir hafa staðfest þetta og benda til að mat á
meðallengd segða sé áreiðanleg og réttmæt mæling á þróun máls þriggja til tíu ára eintyngdra barna
(Rice, Redmond og Hoffman, 2006). Aðrir hafa sýnt fram á notkun slíkra mælinga fyrir unglinga
(Leadholm og Miller, 1992; Nippold o.fl. 2014; Nippold, Mansfield, Billow og Tomblin, 2008). Jafnframt
er meðallengd segða álitin góð leið til að bera kennsl á málþroskaröskun í máltjáningu barna ef
meðallengd segða er lág. Há meðallengd segða útilokar þó ekki málþroskaröskun (Thordardottir, o.fl.
2011b).
Meðallengd segða (í orðum og myndönum) hjá eintyngdum börnum með málþroskaröskun er styttri
en meðallengd segða hjá jafnöldrum þeirra með dæmigerðan málþroska (Rice o.fl., 2010). Paradis og
Schneider (2008) skoðuðu mun á þróun frásagnargetu og meðallengd segða hjá börnum sem hafa
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ensku sem annað mál og dæmigerðan málþroska. Börnin í rannsókninni voru metin tvisvar með
tæplega þriggja ára millibili (5;5 ára til 7;3 ára). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að
frásagnargeta þróist hraðar og nálgist fyrr meðaltal eintyngdra jafnaldra heldur en meðallengd segða.
Hér á landi hafa verið sett fram aldursviðmið fyrir meðallengd segða hjá eintyngdum börnum á
aldrinum 2;6 ára til 6;6 ára með dæmigerðan málþroska (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur
Þorsteinsdóttir, 2015). Meðallengd segða hjá íslenskum eintyngdum börnum með dæmigerðan
málþroska eykst með hækkandi aldri auk þess sem heildarfjöldi orða og fjöldi mismunandi orða eykst.
Jafnframt dregur úr málfræðivillum í sjálfssprottnu tali barna með hækkandi aldri (Jóhanna T.
Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015; Thordardottir, 2016; Thordardottir og Weismer, 1998).
Sambærilegar niðurstöður hafa komið fram í rannsóknum á máltjáningu barna með íslensku sem
móðurmál og greinda málþroskaröskun. Niðurstöður rannsóknar Elínar

Þallar Þórðardóttur

(Thordardottir, 2016) leiddu í ljós að meðallengd segða jókst og hlutfall málfræðivillna lækkaði eftir því
sem börnin urðu eldri. Þetta átti við um börn með og án málþroskaröskunar (4 til 14 ára börn) en
nánast villulaust tal kom fram hjá báðum hópum um 10 ára aldur. Almennt var meðallengd segða
styttri hjá eintyngdum íslenskum börnum með málþroskaröskun í sjálfsprottnu tali heldur en
meðallengd segða hjá jafnöldrum þeirra með dæmigerðan málþroska en munur á milli hópanna
minnkaði með hækkandi aldri. Þetta er samhljóma niðurstöðum annarrar rannsóknar í tengslum við
meðallengd segða hjá íslenskum börnum með og án málþroskaröskunar (Thordardottir, 2008). Í þeirri
rannsókn kom fram að meðallengd segða hjá báðum hópum var styst í sjálfsprottnu tali en lengst í
útskýringum og frásögnum. Meðallengd segða hjá íslenskum börnum með málþroskaröskun var styttri
en hjá jafnöldrum þeirra með dæmigerðan málþroska í öllum tegundum málsýna en munurinn var
samt sem áður ekki markverður.
Jafnframt er hægt að meta innihald frásagna hjá börnum. Það tengist notkun máls nánar en form
málsins. Áhugi og þekking barna á því sem talað er um hefur áhrif á heildarfjölda segða og flækjustig
setninga. Þegar umræðuefnið vekur áhuga barna gengur þeim betur að segja frá og þau eru líklegri til
að tala meira (Nippold, 2009). Aðferðin sem notuð er til að laða fram frásagnir barna hefur þar af
leiðandi áhrif á lengd og gæði frásagnanna. Hægt er að laða fram frásagnir hjá börnum með ólíkum
hætti. Algengt er að barn eigi að segja frá myndum sem lagðar eru fyrir framan það. Önnur aðferð er
að lesa sögu fyrir barnið og biðja það um að endursegja söguna. Í slíkum frásögnum er hægt að hafa
meiri stjórn á frásögnunum til dæmis með tilliti til lengdar og flækjustigs setninga. Auk þess hafa börn
meiri stuðning í byggingu slíkra frásagna (Liles, 1993). Þessar tvær leiðir við að laða fram frásögn
veita upplýsingar um ólíka þætti tengdum frásagnargetu. Þegar börn segja sögur út frá myndum er
hægt að meta færni þeirra í að byggja upp frásögn. Þegar börn endursegja sögur reynir meira á minni
þeirra. Þau þurfa að muna hvernig sagan sem þeim var sögð var uppbyggð. Almennt er frásögn út frá
myndum talin gefa betri upplýsingar um frásagnargetu og málnotkun heldur en endursögn sögu
(Schneider, Hayward og Dubé, 2006). Þó kom fram í rannsókn Schneider (1996) að börn (á aldrinum
5;7 ára til 9;9 ára) með greinda málþroskaröskun sögðu marktækt innihaldsríkari sögur, með fleiri
söguþáttum og lengri segðum, þegar þau endursögðu sögur sem þeim voru sagðar án þess að nota
myndir heldur en þegar börnin bjuggu sjálf til sögu út frá myndum. Samloðun (flæði og tenging
söguþátta) var lakari þegar börnin endursögðu sögur án stuðnings mynda og hlutfall umorðana og
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fylliorða (e. mazes) var jafnframt hæst í þessum tegundum frásagna. Samloðun var mest í frásögnum
sem voru sagðar út frá myndum. Hátt hlutfall rangra samtenginga, umorðana og fylliorða í segðum er
ein leið til að koma auga á takmarkaða frásagnargetu hjá börnum.
Það er einnig hægt að laða fram frásagnir með því að leyfa börnunum að velja sér frásagnarefni
innan ákveðins ramma (Hadley, 1998) t.d. að segja frá einhverju á borð við uppáhalds bíómynd eða
bók. Ef börn ráða við þetta er líklegt að meðallengd segða þeirra verði lengri en þegar frásögn er
löðuð fram með öðrum hætti (Hadley, 1998). Þessar frásagnir lýsa frásagnargetu barna með öðrum
hætti þar sem þau eru ekki bundin af fyrirfram ákveðinni framvindu. Það getur reynst erfitt að greina
slíkar frásagnir en þær líkjast að miklu leyti sjálfsprottnu tali og gefa góða mynd af málnotkun barna
(Liles, 1993). Í þessari rannsókn sem hér um ræðir var farin sú leið að laða fram frásagnir barna með
íslensku sem annað mál á þennan hátt. Börnin sögðu frá bíómynd eða bók sem þeim þótti skemmtileg
og var frásagnarefnið því ókunnugt rannsakanda. Í frásögnunum reyndi á hæfni barnanna að koma
efninu frá sér á heildstæðan og merkingarbæran hátt. Slíkar frásagnir veita mikilvægar upplýsingar um
málnotkun og geta þar af leiðandi gefið vísbendingar um hvernig þessum hópi gengur að orða hugsun
sína í sjálfsprottnu tali í raunverulegum aðstæðum.
Eftir því sem frásagnarformið verður flóknara reynir meira á mállega úrvinnslu. Börn með
málþroskaröskun hafa hærra hlutfall frávika í máltjáningu samanborið við jafnaldra þeirra með
dæmigerðan málþroska eftir því sem frásagnarformið verður meira krefjandi. Fleiri frávik koma fram í
frásögnum og útskýringum heldur en í sjálfsprottnu tali barna með málþroskaröskun (Hadley, 1998).

1.5 Bygging frásagna
Sá sem segir frá þarf að tryggja að frásögnin innihaldi efnisþætti (e. macrostructure) þannig að
frásögnin verði samfelld og eitt leiði af öðru. Efnisþættir taka því mið af heildarskipulagi og innihaldi
frásagna (Hughes, McGillivray og Schmidek, 1997). Jafnframt þarf frásögnin að innihalda mállega
þætti (e. microstructure) sem ýta undir samloðun frásagnarinnar (Govindarajan og Paradis, 2019).
Efnisþættir og mállegir þættir eru uppistaðan í frásögn óháð því hvaða leið er farin við að laða fram
frásögnina (Marvis, Tuncer og Gagarina, 2016) og því er mikilvægt að horfa til þeirra þegar gæði
frásagna er metin.
Við greiningu á efnisþáttum frásagna er oft stuðst við svokallað sögulíkan (e. storygrammar).
Samkvæmt líkaninu skiptast frásagnir í tvo meginhluta þ.e. sögusvið (e. setting) og tvo eða fleiri
söguþætti (e. episodes) (Stein og Glenn, 1979). Erlendis hefur sögulíkanið verið notað við gerð
staðlaðra viðmiða á efnisþáttum frásagna, t.d. ENNI (Edmonton Narrative Norms Instrument;
Schneider, Dubé og Hayward, 2005) sem til er í íslenskri gerð (Elín Þöll Þórðardóttir, 2010) og MAIN
(Multilingual Assessment Instrument for Narratives; Gagarina o.fl., 2012). Mállegir þættir frásagna vísa
til samloðunar, fjölbreytileika orða, uppbyggingu, meðallengdar og flækjustigs setninga auk ýmissa
málfræðilegra þátta (Govindarajan og Paradis, 2019). Auk þess að meta almenna frásagnargetu geta
frásagnir gefið upplýsingar um hvernig börnum gengur að nýta sér tungumálið í samskiptum við aðra.
Frásagnir sem metnar eru eingöngu á grundvelli sögulíkansins taka ekki mið af þessum þætti. Til að
gera grein fyrir þessum þáttum þarf að horfa út fyrir uppbyggingu frásagnarinnar og meta hvort
frásögnin grípi hlustendur. Frásagnir sem fanga athygli hlustenda innihalda vissan neista (e. sparkle)
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sem felur m.a. í sér að frásögnin flæði vel, inniheldur lýsingar á tilfinningum persóna, eru fyndnar eða
skemmtilegar o.s.frv (Newman og McGregor, 2006). Í rannsókn Newman og McGregor (2006) mátu,
annarsvegar grunnskólakennarar og hinsvegar einstaklingar sem ekki höfðu reynslu af starfi með
börnum, gæði frásagna hjá eintyngdum börnum með og án málþroskaröskunar. Matsmennirnir
hlustuðu á málsýni barnanna og gáfu frásögnunum einkunn samkvæmt ákveðnum fyrirmælum. Það
helsta sem dró úr gæðum frásagna barna með málþroskaröskun að mati matsmanna voru stuttar
segðir og fábrotnir söguþættir. Að auki töldu matsmenn að lítill neisti í frásögnum barna með
málþroskaröskun rýrði gæði frásagnanna. Matsmenn sem ekki höfðu kennaramenntun gáfu neista
frásagnanna meiri gaum í heildarmati sínu á frásögnunum heldur en grunnskólakennararnir.
Í mati á frásögnum barna í rannsókninni sem hér er til umfjöllunar verður stuðst við matskerfi
(SALT, 2017) sem tekur mið af þáttum sem tilheyra sögulíkaninu en jafnframt þáttum sem ýtt geta
undir neista í frásögnum t.d. persónusköpun og hugarástand persóna. Í matskerfinu eru metnir sjö
efnisþættir: kynning, persónusköpun, hugar- og tilfinningaástand persóna, vísanir, söguþættir,
samloðun og sögulok. Þrír af þessum þáttum hafa beina skírskotun í sögulíkanið (kynning, söguþættir
og sögulok). Í hinum efnisþáttunum fjórum reynir meira á leikni og færni barnanna í að segja
áhugaverða og samhangandi frásögn (persónusköpun, hugar- og tilfinningaástand persóna, vísanir og
samloðun).
Frásagnargeta hefur tengsl við aldur bæði í hópi barna með málþroskaröskun og hjá börnum með
dæmigerðan málþroska. Efnisþáttum frásagna hjá enskumælandi börnum fjölgar frá fjögurra til átta
ára en eftir þann aldur virðist þáttunum ekki fjölga marktækt (Schneider, Hayward og Dubé, 2006).
Rannsóknir sem hafa verið gerðar á frásagnargetu barna sem hafa íslensku að móðurmáli eru
samhljóma þessu og benda til að hæfni í uppbyggingu frásagna þróist með hækkandi aldri barnanna.
Við níu ára aldur hafa flest börn með íslensku að móðurmáli náð tökum á þeirri frásagnargetu sem
miðað er við samkvæmt sögulíkaninu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1992). Í rannsókn Hrafnhildar
Ragnardóttur (2004) sem kannaði munnlega frásagnargetu 165 fimm ára barna kom fram mikill
einstaklingsmunur í öllum þeim þáttum sem skoðaðir voru. Í þessari rannsókn sögðu börnin sögu út frá
myndum (Froskasagan). Tengsl voru á milli uppbyggingar og mállegra þátta frásagnanna. Eftir því
sem uppbygging frásagnanna var þróaðri og inntak sögunnar meira því lengri voru frásagnirnar í
setningum talið og því flóknari samloðunaraðferðir voru notaðar.

1.6 Frásagnir tvítyngdra barna
Frásagnargeta og þróun hennar hjá eintyngdum börnum með og án málþroskaröskunar hefur mikið
verið rannsökuð. Sumar rannsóknir benda til að börnum með málþroskaröskun gangi verr en börnum
með dæmigerðan málþroska að byggja upp efnisþætti frásagna og börnin bæti ekki upp fyrir
takmarkanir sínar með því að útskýra meginefni frásagnarinnar á einfaldari hátt (Bishop og Donlan,
2005). Í rannsókn Schneider, Hayward og Dubé (2006) á þróun ENNI prófsins kom fram að mat á
efnisþáttum frásagna greindi réttilega í rúmlega 80% tilfella á milli fjögurra til átta ára barna með og án
málþroskaröskunar. Þó sýndu niðurstöður rannsóknarinnar jafnframt að ekki er algilt að mállegur vandi
barna með málþroskaröskun hafi áhrif á hæfni þeirra í uppbyggingu frásagna. Aðrar rannsóknir benda
til að málþroskaröskun hafi ekki mikil áhrif á efnisþætti frásagna og sé ekki greinandi þáttur milli barna
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á grunnskólaaldri (6 til 12;6 ára) með og án málþroskaröskunar (Liles, Duffy, Merritt og Purcell, 1995;
Norbury og Bishop, 2003).
Niðurstöður erlendra rannsókna á mállegum þáttum í frásögnum eintyngdra barna með
málþroskaröskun eru nokkuð samhljóma. Þær hafa meðal annars leitt í ljós að frásagnir fjögurra til tíu
ára barna með málþroskaröskun innihalda t.d. hærra hlutfall málfræðivillna, fábreyttari orðaforða,
styttri segðir, lakari samloðun og fleiri umorðanir (e. mazes) heldur en frásagnir barna með
dæmigerðan málþroska (Fey, Catts, Proctor-Williams, Tomblin og Zhang, 2004; MacLachlan og
Chapman, 1988; Norbury og Bishop, 2003; Schneider og Hayward, 2010; Thordardottir, 2016)
Rannsóknum á frásagnargetu tvítyngdra barna hefur fjölgað á síðustu árum. Ástæðan fyrir því er
ekki síst sú að frásagnir reyna á færni sem ekki er að öllu leyti háð kunnáttu í viðkomandi tungumáli.
Þar af leiðandi eru frásagnir taldar gefa raunhæfari mynd af málfærni tvítyngdra barna heldur en mörg
stöðluð málþroskapróf (Paradis, Genesee og Crago, 2010). Samanburður á frásögnum tvítyngdra
barna, með og án málþroskaröskunar, varpar ljósi á þætti í máltjáningu þeirra sem bent gætu til
málþroskaröskunar. Þessa þætti er síðan hægt að nota til að greina betur á milli hópanna (Boerma
o.fl., 2016; Paradis, Schneider og Duncan, 2013). Erlendar rannsóknir benda til að almennt sé
frásagnargeta tvítyngdra barna með málþroskaröskun lakari en frásagnargeta tvítyngdra barna með
dæmigerðan málþroska (Boerma, o.fl., 2016; Govindarajan og Paradis, 2019). Þó virðist vera munur á
frásagnargetu þeirra eftir því hvort horft er til efnisþátta eða mállegra eiginleika frásagnanna.
Niðurstöður rannsókna um frásagnargetu tvítyngdra barna með dæmigerðan málþroska benda til
að þekking og leikni í efnisþáttum frásagna í einu máli nýtist þeim í öðru máli. Færni í uppbyggingu
frásagna getur því verið óháð tvítynginu sökum mállegrar tilfærslu (e. cross-linguistic transfer). Það
merkir að ef tvítyngt barn hefur náð tökum á að byggja upp frásögn í einu tungumáli þá nýtist sú færni
í öðru tungumáli (Pearson, 2002). Nýlegri kenningar um þetta fyrirbæri útskýra þetta þó á aðeins
annan hátt. Samkvæmt þeim myndast ákveðin þekking sem hægt er að nýta óháð því hvort
tungumálið er talað. Öðru máli gegnir um mállega eiginleika frásagna sem eru að mestu leyti háðir
málfærni í viðkomandi tungumáli (Pearson, 2002).
Í rannsókn Boerma og félaga frá árinu 2016 var frammistaða fimm og sex ára ein- og tvítyngdra
barna með og án málþroskaröskunar á efnisþáttum frásagna könnuð. Rannsóknin var gerð í Hollandi
og þess vegna var annað mál tvítyngdu barnanna í rannsókninni hollenska. Við greiningu á
efnisþáttum frásagnanna var MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives; Gagarina o.fl.,
2012) notað. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að fimm og sex ára gömul börn með hollensku sem
annað mál og greinda málþroskaröskun (1,5 staðalfrávik fyrir neðan meðallag jafnaldra) gekk verr á
öllum þáttum tengdum efnisþáttum frásagna heldur en tvítyngdum jafnöldrum þeirra með dæmigerðan
málþroska. Munurinn fólst í því að börn með máþroskaröskun notuðu færri söguþætti í frásögnum
sínum, höfðu lakari skilning á sögubyggingu og notuðu færri orð til að lýsa hugarástandi sögupersóna
(e. internal state terms). Það kom fram munur á milli tvítyngdra barna með og án málþroskaröskunar á
öllum efnisþáttum frásagna sem mældir voru en notkun hugtaka sem lýsa hugarástandi persóna var
hvað mest greinandi á milli tvítyngdra barna með og án málþroskaröskunar. Neikvæð tengsl voru á
milli málþroskaröskunar og efnisþátta frásagna óháð því hvort um var að ræða ein- eða tvítyngd börn.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu jafnframt að tvítyngdu börnunum í rannsókninni (með og án
18

málþroskaröskunar) gekk að jafnaði verr á öllum mælingum sem gerðar voru á málkunnáttu þeirra í
hollensku heldur en eintyngdum jafnöldrum þeirra.
Niðurstöður rannsóknar Govindarajan og Paradis (2019) eru samhljóma þessu. Í rannsókninni var
frásagnargeta tvítyngdra barna sem læra ensku sem annað mál (meðalaldur 5;8 ár) athuguð.
Þátttakendum rannsóknarinnar var skipt í tvo hópa eftir því hvort þeir voru með greinda
málþroskaröskun eða ekki. Frammistaða hópanna var skoðuð bæði með tilliti til efnisþátta og mállegra
þátta frásagnanna. Við greiningu frásagnanna var ENNI (Edmonton Narrative Norms Instrument;
Schneider o.fl., 2005) notað. Normin sem liggja að baki ENNI prófinu byggja á eintyngdum börnum.
Auk þess að bera tvítyngdu hópa rannsóknarinnar saman var því einnig hægt að bera frammistöðu
þeirra saman við eintyngd börn. Tvítyngd börn með dæmigerðan málþroska voru innan eðlilegra
marka á öllum mælingum. Meðaltal tvítyngdra barna með málþroskaröskun var marktækt lakara en
meðaltal eintyngdra jafnaldra á öllum mælingum. Þegar frammistaða tvítyngdra barna með og án
málþroskaröskunar var borin saman kom fram marktækur munur á hópunum. Frammistaða tvítyngdra
barna með málþroskaröskun var marktækt lakari á öllum þáttum sem tengdust efnisþáttum frásagna. Í
niðurstöðum rannsóknarinnar kom einnig fram mikill breytileiki í frásagnargetu tvítyngdra barna með
og án málþroskaröskunar. Dæmi voru um að frásagnargeta tvítyngdra barna með dæmigerðan
málþroska væri neðan meðallags eintyngdra jafnaldra. Fjöldi neðan meðallags var þó mismunandi eftir
efnisþáttum. Einnig voru dæmi um að frásagnargeta tvítyngdra barna með greinda málþroskaröskun
næðu viðmiðum eintyngdra jafnaldra eða hærra. Ekki var munur á hópunum í mállegum þáttum
frásagnanna. Munur á meðallengd segða milli hópanna nálgaðist þó marktekt.

1.7 Aðgreining tvítyngdra barna með og án málþroskaröskunar
Endurtekning bullorða hefur mikið verið notuð í rannsóknum og mati á málþroska barna með og án
málþroskaröskunar. Vinsældir þessarar aðferðar við að meta afmarkaða þætti málstarfs stafar af því
að við endurtekningu bullorða er talið að það reyni á hliðstæða hljóðfræðilega þætti og eru að verki í
tileinkun, sundurgreiningu og notkun á merkingarbærum orðum. Einnig hefur endurtekning bullorða
tengsl við hljóðrænt vinnsluminni en skert starfsemi þess er meðal annars talinn einn þeirra þátta sem
liggja til grundvallar málþroskaröskunar (Coady og Evans, 2008).
Í rannsóknum á málstarfi barna hafa komið fram markverð tengsl á milli getu barna til að endurtaka
bullorð og orðaforða þeirra. Í rannsókn Adlof og Patten (2017) skýrði frammistaða á endurtekningu
bullorða, orðaforði barna (5 til 12 ára) og lífaldur 44% af dreifingu í tileinkun nýrra orða. Einnig hefur
verið bent á aðra mállega færni sem styður við getu til að endurtaka bullorð. Þar á meðal má nefna
talskynjun (e. speech perception), hljóðgreiningu (e. phonological decoding) og hljóðblöndun (e.
phonological assembly) (sjá nánar í Coady og Evans, 2008).
Í mörgum rannsóknum hefur komið fram að börn með málþroskaröskun hafa skert skammtíma- og
vinnsluminni (t.d. Archibald og Gathercole, 2006; Montgomery, Gillam, Evans, Schwartz og Fargo,
2019). Auk þess hefur ítrekað komið fram að tengsl eru á milli frammistöðu á bullorðaverkefnum og
skammtímaminnis barna (t.d. Jackson, Leitao og Claessen, 2016).
Margar rannsóknir hafa beinst að því hvaða verkefni aðgreina börn með og án málþroskaröskunar.
Þar hefur meðal annars komið í ljós að verkefni sem reyna á endurtekningu bullorða, skammtímaminni
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og vinnsluminni, gagnast til aðgreina á milli eintyngdra barna með og án málþroskaröskunar (t.d.
Delage og Frauenfelder, 2019; Thordardottir o.fl., 2011b; Weismer o.fl., 2000). Endurtekning bullorða
og setninga hafa einnig reynst gagnleg til að aðgreina tvítyngd börn með og án málþroskaröskunar
(Armon- Lotem og Meir, 2016; Thordardottir og Brandeker, 2013; Li’el, Williams og Kane, 2019;
Paradis, Schneider og Duncan, 2013; Tuller o.fl., 2018). Það hefur þó reynst mun erfiðara að aðgreina
tvítyngd börn með og án málþroskaröskunar heldur en eintyngd börn með og án málþroskaröskunar
vegna margra breyta (t.d. magn og eðli ílags, tungumál, aldur við upphaf annars máls) sem hafa áhrif
á málkunnáttu tvítyngdra barna (t.d. Grimm og Schulz, 2014; Marinis, Armon-Lotem, og Pontikas,
2017; Thordardottir, 2020; Thordardottir og Juliusdóttir, 2013).
Þörf er á fleiri rannsóknum á vinnsluminni eintyngdra barna með greinda málþroskaröskun og því
er ekki þekkt hvort eða að hve miklu leyti niðurstöður erlendra rannsókna um þetta efni er hægt að
yfirfæra á íslenskar aðstæður. Í rannsókn Elínar Þallar Þórðardóttur (Thordardottir, 2008) kom fram að
börn með íslensku að móðurmáli og greinda málþroskaröskun gekk marktækt verr á endurtekningu
bullorða heldur en jafnöldrum þeirra með dæmigerðan málþroska. Í rannsókninni var notast við
tvennskonar bullorðalista (íslenskuleg og óíslenskuleg bullorð) og var munurinn á hópunum
markverður á báðum listum. Þó kom fram meiri munur milli hópanna í endurtekningu óíslenskulegra
orða. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að íslenskuleg bullorð sem líkjast íslenskum orðum reyna ekki
jafnmikið á skammtímaminni barna með málþroskaröskun og orð sem eru óíslenskuleg.
Hérlendis hefur ekki verið athugað hvaða þættir greina best á milli barna með íslensku sem annað
mál með og án málþroskaröskunar. Slík gögn geta gagnast í greiningu á málerfiðleikum barna með
íslensku sem annað mál. Í þessari rannsókn verður athugað hvernig bullorð gagnast í aðgreiningu
barna með íslensku sem annað mál, með og án málþroskaröskunar.
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2 Markmið
Fræðilegt og hagnýtt gildi þessarar rannsóknar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að meta hvaða þættir greina á
milli sex til átta ára barna með íslensku sem annað mál, með og án málþroskaröskunar. Í öðru lagi að
kanna hvaða áhrif tvítyngi og málþroskaröskun hefur á frásagnargetu í íslensku sem öðru máli hjá sex
til átta ára börnum.
Fimm rannsóknarspurningar voru settar fram:
1. Greinir frammistaða á bullorðum á milli sex til átta ára barna með íslensku sem annað mál,
með og án málþroskaröskunar?
2. Greinir frásagnargeta á milli sex til átta ára barna með íslensku sem annað mál, með og án
málþroskaröskunar?
3. Er munur á frásagnargetu sex til átta ára barna með íslensku sem annað mál, með og án
málþroskaröskunar?
4.

Er munur á efnisþáttum og mállegum eiginleikum frásagna sex til átta ára barna með íslensku
sem annað mál, með og án málþroskaröskunar?

5. Er munur á því hvernig sex til átta ára börn með íslensku sem annað mál, með og án
málþroskaröskunar, segja frá og koma frá sér heildstæðri, merkingarbærri frásögn?
Fimm tilgátur voru settar fram sem byggðar eru á niðurstöðum erlendra rannsókna á efninu.

1. Búist er við að bullorð og efnisþættir frásagna greini best á milli barna með íslensku sem
annað mál, með og án málþroskaröskunar.
2. Búist er við að efnisþættir í frásögnum barna með íslensku sem annað mál og greinda
málþroskaröskun séu lakari en hjá börnum með íslensku sem annað mál og dæmigerðan
málþroska.
3. Búist er við að meðallengd segða sé markvert lægri hjá börnum með íslensku sem annað mál
og greinda málþroskaröskun en hjá börnum með íslensku sem annað mál og dæmigerðan
málþroska.
4. Búist er við jákvæðri fylgni á milli efnisþátta frásagna og meðallengd segða.
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3 Efni og aðferðir
Hér er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Fyrst verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar.
Því næst verður fjallað um þau mælitæki sem notast var við og samkvæmni matsmanna í mælingum
sem voru gerðar. Loks verður verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar.

3.1 Þátttakendur
Þátttakendur voru 29 börn með íslensku sem annað mál í 1. til 3. bekk grunnskóla. Samtals voru 13
þeirra með staðfesta málþroskaröskun frá talmeinafræðingum (aldur: M = 86,2 mán., sf = 10,0 mán.)
og 16 með dæmigerðan málþroska (samanburðarhópur) að mati sérkennara (aldur: M = 90,4 mán., sf
= 10,0 mán.). Ekki var marktækur munur á aldri barnanna í hópunum (t(27)= -1,12, p > 0,05).
Rannsakandi hafði ekki aðgang að niðurstöðum þeirra prófana og matsaðferða sem voru grundvöllur
greininga á málþroskaröskun eða dæmigerðum málþroska.
Upplýsingar um hlutfall tíma í íslensku málumhverfi lágu fyrir um 23 börn af 29, tíu fyrir börn með
málþroskaröskun (M = 44,12%, sf = 21,41) og 13 í samanburðarhópi (M = 39,47%, sf = 17,35). Sama
aðferð og í fyrri rannsóknum var notuð til að safna upplýsingum um hlutfall tíma í íslensku málumhverfi
(Thordardottir, 2011a). Munur á hópunum var ekki marktækur (p = 0,589).
Sex af börnunum í úrtakinu hafa heyrt íslensku frá fæðingu en hjá hinum dreifist aldurinn frá 12
mánuðum og upp í 60 mánuði. Meðalaldur í hópi barna með málþroskaröskun var 14,9 mánuðir (sf =
12,99 mán.) en meðalaldur barna í samanburðarhópi var 17,76 mánuðir (sf = 19,87 mán.). Munur á
hópunum var ekki marktækur (p = 0,712). Ekki var marktækur munur (t(27) = 1,806, p > 0,05) á
meðallengd skólagöngu (í árum) hjá mæðrum barna með málþroskaröskun (M = 15,6, sf = 3,0) og
börnum með dæmigerðan málþroska (M = 14,20, sf = 3,1).
Kynjahlutfall í hópunum var ójafnt. Sex drengir og sjö stúlkur voru í hópi barna með íslensku sem
annað mál og greinda málþroskaröskun en þrír drengir og þrettán stúlkur í hópi barna með íslensku
sem annað mál og dæmigerðan málþroska. Í hópi barna með íslensku sem annað mál og greinda
málþroskaröskun voru sjö börn í 1. bekk, fjögur í 2. bekk og tvö í 3. bekk. Í samanburðarhópi voru
fimm börn í 1. bekk, átta í 2. bekk og þrjú í 3. bekk.
Þessi rannsókn er hluti af mun viðameiri rannsókn sem Elín Þöll Þórðardóttir stýrir og styrkt er af
Rannsóknasjóði Íslands (RANNÍS). Rannsóknin ber heitið Einstaklingsmunur í lærdómi annars og
þriðja máls á Íslandi. Áhrif áhuga og getu til málanáms. Þátttakendurnir eru prófaðir alls þrisvar.
Rannsakandi

sá

um

fyrstu

fyrirlögn

hjá

þeim

börnum

sem

eru

þátttakendur

í

úrtaki

meistararannsóknarinnar. Prófanir voru skipulagðar þannig að þau mælitæki sem ritgerðin náði yfir
voru lögð fyrir í fyrstu fyrirlögn. Aðrir starfsmenn rannsóknarinnar sjá um fyrirlögn númer tvö og þrjú en
ekki verður fjallað um niðurstöður þeirra hér.
Talmeinafræðingar

á

höfuðborgarsvæðinu

aðstoðuðu

við

að

finna

börn

með

greinda

málþroskaröskun. Haft var samband við sjálfstætt starfandi talmeinafræðinga og talmeinafræðinga
sem starfa hjá sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins. Þeir voru beðnir um að kanna hvort þeir væru
með skjólstæðinga með íslensku sem annað mál og greinda málþroskaröskun. Börnin máttu ekki vera
með önnur greind þroskafrávik en málþroskaröskun. Ef talmeinafræðingarnir voru með börn í þjálfun
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sem féllu undir viðmið rannsóknarinnar afhentu þeir foreldrum boðsbréf í rannsóknina. Ef foreldrar
höfðu áhuga á því að barnið þeirra tæki þátt skrifuðu þeir undir boðsbréfið og komu því til
rannsakanda. Haft var svo samband símleiðis við foreldra barnanna og börnin boðuð í prófun.
Í upphafi var ákveðið að afmarka þátttakendur ekki við ákveðinn aldur. Tilviljun réð því að flest börn
sem féllu undir viðmið rannsóknarinnar og talmeinafræðingar beindu til rannsakanda voru í 1. – 3.
bekk. Það var því ákveðið að takmarka aldur úrtaksins við sex til átta ára gömul börn. Sérkennarar í
grunnskólum í Reykjavík aðstoðuðu við að finna börn í 1. til 3. bekk sem eru með íslensku sem annað
mál og dæmigerðan málþroska. Kennararnir beindu börnum til rannsakanda sem ekki hafa þurft á
sérkennslu að halda í íslensku og eru ekki með sértækan vanda í íslensku máli. Sérkennarar dreifðu
boðsbréfum til foreldra og ef foreldrar höfðu áhuga á því að barnið þeirra tæki þátt skrifuðu þeir undir
boðsbréfið. Í kjölfarið var haft samband símleiðis við foreldrana og börnin boðuð í prófun.
Ákveðið var að setja ekki skilyrði um að báðir foreldrar þátttakenda væru erlendir til að útiloka ekki
neinn hóp og til að auka líkur á stærra úrtaki. Hlutfall barna sem eiga annað foreldri íslenskt var jafnt í
hópunum. Í málþroskaröskunarhópi voru tvö börn sem eiga annað foreldri íslenskt (eitt í 1. bekk og eitt
í 3. bekk). Í Samanburðarhópi voru einnig tvö börn sem eiga annað foreldri íslenskt (tvö í 3. bekk).

3.2 Mælitæki
Tekin voru frásagnarmálsýni hjá öllum þátttakendum í rannsókninni. Að auki var Milli mála (Elín Þöll
Þórðardóttir, 2018) lagt fyrir og bullorðapróf með íslenskulegum og óíslenskulegum orðum
(Thordardottir, 2008). Allar fyrirlagnirnar voru teknar upp á hljóðupptöku.

3.2.1 Frásagnir
Málsýnin voru tekin af sama rannsakandanum og löðuð fram með því að biðja börnin að segja frá
uppáhalds bíómynd eða bók. Í flestum tilfellum þurfti ekki að aðstoða börnin við val á frásagnarefni.
Rannsakandi spurði opinna spurninga á borð við „hvað gerðist svo?“ eða „hvað þá?“ ef það þurfti að
hvetja frásögnina áfram. Ef börnin gáfust upp á frásögninni reyndi rannsakandi að koma þeim aftur á
sporið með því að biðja þau um að segja frá sögupersónum eða segja frá því sem þeim þótti
skemmtilegast í bíómyndinni eða sögunni. Ákveðið var að takmarka ekki málsýnatökuna við ákveðinn
tíma. Málsýnatökunni var haldið áfram þar til börnin höfðu komið frásögninni til skila eða þar til
rannsakandi taldi málsýnatökuna fullreynda. Það var því breytilegt hversu langan tíma málsýnatakan
tók (yfirleitt á bilinu 9 til 15 mínútur).
Hljóðupptökur málsýnanna voru afritaðar af rannsakanda samkvæmt afritunarreglum SALT
(Systematic Analysis of Language Transcripts; Miller og Chapman, 1992) eins og gert hefur verið áður
í rannsóknum á íslensku (Thordardottir, 2008; Thordardottir, 2016; Thordardottir og Weismer, 1998).
Greining málsýna var tvíþætt. Fyrri hluti greiningarinnar fólst í því að skipta málsýninu í segðir
samkvæmt reglum SALT. Skipting í segðir byggði því að mestu leyti á ítónun og hléum í tjáningu
barnsins en hver segð mátti þó aðeins innihalda tvær tengdar aðalsetningar. Aðalsetningar sem
innihéldu margar aukasetningar voru leyfðar innan sömu segðar. Umorðanir, fylliorð og hikorð voru
sett í sviga og ekki talin með í heildarfjölda orða. Því næst var meðallengd segða reiknuð. Það var gert
með því að deila heildarfjölda orða í hverri segð með heildarfjölda segða í frásögninni.
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Annar hluti greiningarinnar var mat á efnisþáttum frásagnanna. Við þá greiningu var stuðst við
SALT matskerfið á efnisþáttum frásagna (SALT, 2017). Matskerfið metur færni barna í því að segja vel
uppbyggða og samhangandi frásögn. Kerfið byggir á sögulíkaninu sem tekur mið af sögusviði og
söguþáttum frásagna (Stein og Glenn, 1979). Jafnframt metur kerfið ýmsa eiginleika sögubyggingar
sem gæða frásögn lífi og gera hlustendum auðveldara fyrir að skilja framvindu þess sem sagt er frá.
Matskerfinu fylgja fyrirmæli um hvaða þætti á að meta í frásögninni og hverjum þætti fylgja viðmið um
stigagjöf (SALT, 2017). Þættirnir sjö sem gefið er fyrir eru: kynning (e. introduction), persónusköpun (e.
character development), hugar- og tilfinningaástand persóna (e. mental and emotional states), vísanir
(e. referencing/listener awareness), söguþættir (e. conflict/resolution, event/reaction), samloðun (e.
cohesion) og sögulok (e. conclusion). Fyrir hvern matsþátt eru gefin stig á bilinu 0 til 5. Tilgreind eru
viðmið fyrir 1, 3 og 5 stig en 2 og 4 stig byggja á huglægu mati matsaðila. Ef gefið er núll til eitt stig
fyrir matsþátt bendir það til óþroskaðrar frásagnargetu (e. immature). Tvö til þrjú stig benda til vaxandi
(e. emerging) frásagnargetu í viðkomandi söguþætti en fjögur til fimm stig benda til þroskaðrar
frásagnargetu (e. proficient). Ekkert stig er gefið ef barnið gerir villur. Dæmi um villur eru ef barnið
hættir að segja frá, neitar að halda frásögninni áfram eða ef það notar rangt eða óskýrt mál þannig að
prófandi á erfitt með að skilja viðkomandi. Villur sem próftaki gerir við að laða fram frásögnina eru
merktar sérstaklega. Dæmi um slíkar villur eru ef próftaki spyr leiðandi spurninga í stað opinna
spurninga eða ef frásögn er stöðvuð áður en próftaki hefur lokið frásögninni. Frávik á borð við þessi
eru merkt með NA (non-applicable) og ekki talin með í fyrirgjöf á þættinum. Hámarksstigafjöldi fyrir
efnisþætti frásagnar samkvæmt matskerfinu eru 35 stig.

3.2.2 Milli mála
Milli mála (Elín Þöll Þórðardóttir, 2018) er íslenskt próf sem ætlað er að leggja mat á hvort nemendur
með íslensku sem annað mál, í 1. til 10. bekk grunnskóla, þurfi á sérkennslu í íslensku að halda.
Prófið samanstendur af fjórum undirprófum og einni heildartölu. Undirprófin eru Skilningur-orð (42
atriði), Tjáning-orð (25 atriði), Skilgreiningar (23 atriði) og Málfræðimat (18 atriði). Heildartala prófsins
er summa stiga fyrir frammistöðu á öllum atriðum prófsins.

3.2.3 Bullorð
Tvö bullorðaverkefni (Thordardottir, 2008) voru lögð fyrir þátttakendur. Í endurtekt bullorða reynir á
hliðstæða hljóðfræðilega þætti og eru að verki í tileinkun, sundurgreiningu og notkun á
merkingarbærum orðum (Coady og Evans, 2008). Í fyrra verkefninu (íslenskuleg bullorð) eru 25
bullorð og í því seinna (óíslenskuleg bullorð) einnig 25 bullorð. Bullorð beggja verkefna eru á bilinu eitt
til fimm atkvæði. Fjöldi hljóða í hverju verkefni er á bilinu 2 til 14 hljóð (íslenskuleg bullorð) og 2 til 11
hljóð (óíslenskuleg bullorð). Fjöldi stiga fyrir hvert atriði í bullorðum gat verið á bilinu 0 til 14 stig í
íslenskulegum bullorðum og 0 til 11 stig fyrir óíslenskuleg bullorð. Upptaka af báðum verkefnunum var
spiluð fyrir börnin í úrtakinu. Þegar hvert bullorð hafði verið lesið upp endurtók barnið orðið sem var
lesið. Ef barnið missti athyglina og endurtók ekki viðkomandi bullorð spilaði rannsakandi orðið einu
sinni enn fyrir barnið ef augljóst var að barnið hafði ekki verið að hlusta. Ef barnið bað um
endurtekningu á orðinu þrátt fyrir að hafa hlustað vel var orðið ekki spilað aftur og barnið beðið um að
segja það sem það heyrði. Heildartala fyrir hvort bullorðaverkefni fyrir sig samanstóð af summu stiga
fyrir íslenskuleg bullorð annars vegar og óíslenskuleg bullorð hins vegar.
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Í báðum bullorðaverkefnum voru greinileg rjáfurhrif (e. ceiling effect). Það kom fram í því að flest
börnin í úrtakinu (óháð hvorum hópnum þau tilheyrðu) gátu endurtekið rétt mörg af íslenskulegu og
óíslenskulegu bullorðunum. Það var því ákveðið að atriðagreina bæði verkefnin og reyna með því móti
að auka sundurgreiningu, einsleitni og innri áreiðanleika kvarðanna í úrvinnslu gagnanna. Eftirfarandi
fjögur viðmið voru notuð í atriðagreiningunni til að ákvarða hvaða atriði ætti að fella brott úr
kvörðunum: (1) engin dreifing atriða, (2) neikvæð fylgni atriðis við heildartölu kvarða, (3) fylgni atriðis
við heildartölu kvarða < 0,29, (4) fylgni atriðis við öll önnur atriði í kvarða > 0,0. Samtals voru 14
bullorð af 25 felld brott úr íslenskulegum bullorðum og sami fjöldi bullorða eða 14 í óíslenskulegum
bullorðum. Eftir fækkun bullorða stóðu því eftir 11 í íslenskulegum bullorðum og 11 í óíslenskulegum
bullorðum.
Kvarðarnir tveir voru einnig atriðagreindir saman. Sömu fjögur viðmið voru notuð og í
atriðagreiningunni hér að framan. Samtals stóðu 14 bullorð eftir í sameiginlegum kvarða (átta
óíslenskuleg bullorð og sex íslenskuleg bullorð).

3.3 Samkvæmni matsmanna
Samræmi í mati tveggja matsmanna á íslenskulegum og óíslenskulegum bullorðum og meðallengd
segða var kannað. Rannsakandi og óháður matsmaður rannsóknarinnar sem fengið hafði þjálfun í
fyrirgjöf sáu um matið. Eftir að rannsakandi hafði gefið fyrir bullorðin hlustaði óháður matsmaður á
upptökur af endurtekningu bullorða hjá öllum börnunum í úrtakinu og gaf fyrir. Samræmi í mati á
íslenskulegum bullorðum var 99,5% en í óíslenskulegum bullorðum var samræmið 99,7%. Eftir að
rannsakandi hafði reiknað meðallengd segða hlustaði óháður rannsakandi á allar frásagnir barnanna
og hafði úrvinnslu rannsakanda til hliðsjónar. Matsmaðurinn leiðrétti þau atriði sem hafa áhrif á
niðurstöðu á meðallengd segða þ.e. fjölda segða, fjölda orða og skráningu útúrdúra. Leiðréttingar voru
fáar og samræmi í mati á meðallengd segða var 99,67%.
Ekki var gert sjálfstætt mat á fyrirgjöf á frásögnum. Matsmaður las yfir fyrirgjöf rannsakanda á 10%
frásagnanna. Matsmaður taldi úrvinnsluna vel framkvæmda, stigagjöf rökstudda og gott samræmi vera
til staðar í fyrirgjöfinni sem er mikilvægt í þessari tegund málsýna.

3.4 Framkvæmd
Rannsóknin er hluti af þriðja stigi rannsóknarverkefnis sem ber heitið: Einstaklingsmunur í lærdómi
annars og þriðja máls á Íslandi. Áhrif áhuga og getu til málanáms. Rannsóknin er styrkt af
Rannsóknarsjóði Íslands og hefur hlotið samþykki Vísindasiðanefndar McGill háskóla í Kanada og leyfi
Persónuverndar á Íslandi. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar veitti jafnframt leyfi fyrir því að
haft væri samband við grunnskóla Reykjavíkurborgar til að afla gagna í rannsóknina.
Prófanirnar fóru fram í grunnskólum barnanna á skólatíma. Það fór eftir samvinnu og úthaldi
barnanna hversu langan tíma fyrirlögnin tók en þær voru á bilinu 60 til 90 mínútur. Fyrirlögn matstækja
fór þannig fram að fyrst var prófið Milli mála lagt fyrir. Síðan voru bullorðapróf lögð fyrir og að endingu
voru tekin frásagnarmálsýni. Hlé var gert á fyrirlögninni ef það bar á þreytu eða skertri athygli
barnanna.
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4 Niðurstöður
Hér er greint frá meginniðurstöðum rannsóknarinnar. Tölfræðileg úrvinnsla tekur mið af þeim tilgátum
sem settar eru fram í inngangi. Fyrst er fjallað um lýsandi tölfræði allra breyta. Síðan er fjallað um mun
á milli barna með íslensku sem annað mál, með og án málþroskaröskunar, á mállegum breytum og
hvaða breytur gagnast best í aðgreiningu hópanna. Loks er fjallað um mun á frásagnargetu hópanna.

4.1 Lýsandi tölfræði breyta
Í töflu A1 í fylgiskjali A er lýsandi tölfræði fyrir allar breytur rannsóknarinnar. Almennt á við að meðaltal
og miðgildi fyrir flestar breytur í hópi barna með íslensku sem annað mál og greinda málþroskaröskun
(MH) og barna með íslensku sem annað mál og dæmigerðan málþroska (SH) eru svipuð. Það bendir
almennt til þess að skekkja sé ekki veruleg í dreifingu breyta. Spönn (munur á hæsta og lægsta gildi)
allra breyta í Milli mála (Skilningur-orð, Tjáning-orð, heildartala) er meiri í SH en MH. Þetta snýst við í
bullorðakvörðum. Þar er spönn meiri í MH en SH. Í frásögnum (meðallengd segða, heildartala
frásagna og sjö efnisþættir) er lítill munur á spönn hópanna.
Samkvæmt Sharpio-Wilk marktektarprófum á skekkju dreifingar víkja breytur í Milli mála ekki frá
samhverfri dreifingu í báðum hópum með einni undantekningu (Tjáning-orð í SH) (tafla A2 í fylgiskjali
A). Það sama á almennt við um dreifingu bullorða. Undantekningin er atriðagreindur kvarði
óíslenskulegra bullorða (11 bullorð) í hópi barna með íslensku sem annað mál og greinda
málþroskaröskun og íslenskuleg bullorð (25 og 11 bullorðakvarðar) í samanburðarhópi. Meðallengd
segða og heildartala frásagna (summa stiga fyrir efnisþætti frásagna) víkur ekki marktækt frá
samhverfri dreifingu, hvorki í hópi barna með né án málþroskaröskunar. Aftur á móti er dreifing flestra
efnisþátta frásagna markvert skekktir (sjá nánar í töflu A2 í fylgiskjali A).

4.2 Frammistaða á mállegum breytum
Í töflu 1 kemur fram meðaltal og staðalfrávik breyta í málþroskaröskunarhópi og samanburðarhópi.
Meðaltal allra breyta í MH er lægra en í SH. Til að athuga hvort marktækur munur væri á milli hópanna
voru t-próf notuð. Bonferroni leiðrétting var notuð til að draga úr höfnunarmistökum (e. type one error)
þ.e. að hafna réttri núlltilgátu ranglega. Með þessari leiðréttingu er gerð sú krafa að marktekt miðist við
p < 0,01 til að hafna tilgátu.
Í töflu 1 kemur fram að meðaltal allra breyta nema meðallengd segða og heildartala frásagna er
marktækt lægra í MH en SH. Áhrifsstærð er hæst milli hópanna þar sem reynir á endurtekningu 25
óíslenskulegra bullorða (d = 1,57; t(27) =- 4,407, p < 0,001). Munurinn nær ekki marktekt (p > 0,01) í
frásögnum (meðallengd segða og heildarfjöldi stiga fyrir efnisþætti).
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Tafla 1
1. Munur á milli barna með íslensku sem annað mál, með og án málþroskaröskunar, á mállegum breytum.
Málþroskaröskun (MH)
(n =13)

Samanburðarhópur (SH)
(n =16)

M

sf

M

sf

t

df

p

d*

Heildarfjöldi stigaa

36,46

6,50

45,63

9,79

-2,891

27

< 0,01

1,10

Ísl. (% rétt) 25 orð
Óísl. (% rétt) 25 orð
Frásagnir
Meðallengd segða

89,21
82,84

7,05
8,66

94,62
93,07

3,17
3,09

-2,755
-4,407

27
27

< 0,01
< 0,001

0,99
1,57

5,56
8,38

2,05
6,40

7,30
14,31

2,01
7,15

-2,302
-2,325

27
27

> 0,01
> 0,01

0,86
0,87

Milli mála
Bullorð

Heildarfjöldi stigab
*

Áhrifsstærð (e. effect size ; Choen´s d ).

a

Heildarfjöldi stiga fyrir fjögur undirpróf í Milli mála.

b

Heildarfjöldi stiga fyrir efnisþætti frásagna (kynning, persónusköpun, tilfinningaástand, vísanir, atburðarás, samloðun, sögulok).

4.3 Aðgreining hópa
Merkjagreining (e. signal detection analysis) (Swets, 1973; Swets, Dawes og Monahan, 2000) var
notuð til að athuga aðgreiningu einstakra breyta rannsóknarinnar milli barna í MH og SH. Með öðrum
orðum er athugað hversu nákvæmlega hægt er að flokka börn með íslensku sem annað mál í þá hópa
sem þau tilheyra í rannsókninni (tafla 1).
Forspárhæfni breytanna (AUC; Area Under the Curve) er mismunandi, allt frá því að vera slök til
þess að vera góð. Óíslenskuleg bullorð gagnast áberandi best af breytum rannsóknarinnar til að flokka
börnin rétt. Atriðagreindur bullorðakvarði með 11 óíslenskulegum bullorðum aðgreinir hópana tvo með
mestri nákvæmni (AUC: 0,925; 95% öryggisbil: 0,822-1,000). Með því að nota viðmiðið 89,66% rétt
endurtekin hljóð af heildarfjölda hljóða á þessum kvarða eru 92,3% barna í MH flokkuð rétt.
Kostnaðurinn við þetta viðmið er að 12,50% barna í SH eru líka flokkuð í MH flokkinn (mynd 1). Í úrtaki
rannsóknarinnar þýðir þetta að eitt barn í MH er ranglega flokkað í SH og tvö börn í SH eru ranglega
flokkuð í MH. Önnur börn eru flokkuð rétt.
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Mynd 1. Flokkun barna í MH og SH með atriðagreindum bullorðakvarða (11 óíslenskuleg bullorð).
Á mynd 1 kemur fram dreifing frammistöðu barna á 11 óíslenskulegum bullorðum í MH og SH.
Hægri hluti myndarinnar sýnir dreifingu frammistöðu barna í MH en til vinstri á myndinni er dreifing
frammistöðu barna í SH sýnd. Besta viðmið til að flokka börnin rétt og með minnstum kostnaði kemur
einnig fram á myndinni (89,66%). Með því að breyta viðmiði við flokkun barnanna og hreyfa þessa
viðmiðunarlínu upp eða niður sést hvað afleiðingar það hefur fyrir nákvæmni flokkunarinnar. Ef línan
er færð niður fækkar börnum í SH sem eru ranglega flokkuð en börnum í MH sem eru ranglega
flokkuð í SH fjölgar. Ef viðmiðunarlínan er færð upp gerist hið gagnstæða.
Svipaður árangur næst með að því að nota atriðagreindan bullorðakvarða með 14 óíslenskulegum
og íslenskulegum bullorðum (átta óíslenskuleg bullorð og sex íslenskuleg bullorð) (AUC: 0,921; 95%
öryggisbil: 0,823-1,000). Með því að nota viðmiðið 90,31% rétt endurtekin hljóð af heildarfjölda hljóða
á þessum kvarða eru 92,3% barna í MH flokkuð rétt. Kostnaðurinn við þetta viðmið er að 18,80%
barna í SH eru ranglega flokkuð í MH flokkinn. Með því nota þennan kvarða (átta óíslenskuleg bullorð
og sex íslenskuleg bullorð) er því hægt að flokka sama hlutfall barna í MH rétt og með atriðagreindum
bullorðakvarðanum með 11 óíslenskulegum bullorðum en kostnaðurinn er meiri (18,80% í stað
12.5%). Fleiri börn í SH eru flokkuð með börnum í MH.
Þegar bullorðakvarðinn með 25 óíslenskulegum bullorðum er notaður verður árangur í flokkun í
rétta hópa heldur lakari en hér á undan (AUC: 0,894; 95% öryggisbil: 0,760-1,000). Með því að nota
viðmiðið 89,10% rétt endurtekin hljóð af heildarfjölda hljóða á þessum kvarða eru 84,6% barna flokkuð
í MH og kostnaðurinn við þetta viðmið er að 12,5% barna í SH eru ranglega flokkuð í MH.
Þegar aðrar breytur eru skoðaðar (sjá töflu 1) er nákvæmnin minni í flokkun barnanna í rétta hópa
og þar af leiðandi fleiri börn sem lenda í röngum hópum. Lakastur árangur næst við flokkun barnanna
með því að nota heildartölu frásagna (AUC: 0,726; 95% öryggisbil: 0,539-0,913) og meðallengd segða
(AUC: 0,716; 95% öryggisbil: 0,526-0,907).
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4.4 Efnisþættir frásagna
Í töflu 2 kemur fram meðaltal og staðalfrávik sjö efnisþátta og heildartölu frásagna í MH og SH. Eins
og hér að framan voru t-próf notuð til að athuga marktekt á milli hópanna og Bonferroni leiðrétting var
notuð til að draga úr höfnunarmistökum (e. type one error) þ.e. að hafna réttri núlltilgátu ranglega. Til
að hafna tilgátu er marktekt því miðuð við p < 0,006. Ómarktækur munur (p > 0,006) er á milli hópanna
á öllum efnisþáttum og heildartölu frásagna.

Tafla 2. Munur á milli barna með íslensku sem annað mál, með og án málþroskaröskunar, á
efnisþáttum frásagna.
Málþroskaröskun (n =13)

Samanburðarhópur (n =16)

M

sf

M

sf

t

df

pa

Kynning

1,54

1,13

2,75

1,34

-2,594

27

EM

d
0,98

Persónusköpun

1,77

1,36

2,44

1,21

-1,398

27

EM

0,52

Tilfinningaástand

0,92

0,86

1,63

0,89

-2,148

27

EM

0,81

Vísanir

1,15

1,14

2,06

1,44

-1,852

27

EM

0,70

Söguþættir

1,08

1,04

1,75

1,18

-1,608

27

EM

0,60

Samloðun

1,15

1,14

1,88

1,36

-1,523

27

EM

0,58

Sögulok

0,77

1,01

1,75

1,34

-2,177

27

EM

0,83

Heildarfjöldi stigab

8,38

6,40

14,31

7,15

-2,325

27

EM

0,87

a
b

EM: Ekki marktækt (p > 0,006).
Heildarfjöldi stiga fyrir efnisþætti frásagna (kynning, persónusköpun, tilfinningaástand, vísanir, atburðarás, samloðun, sögulok).

Fyrir hvern efnisþátt frásagna er gefið núll til eitt stig (óþroskuð frásagnargeta), tvö til þrjú stig
(vaxandi frásagnargeta) og fjögur til fimm stig (þroskuð frásagnargeta). Á mynd 2 kemur fram skýr
tilhneiging í átt að mun á öllum efnisþáttum.
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Mynd 2. Meðaltal efnisþátta frásagna.

Í töflu 3 er sýnt hlutfall barna með íslensku sem annað mál, með og án málþroskaröskunar, eftir
framangreindum flokkum frásagnargetu. Í töflu 3 er sýnt hlutfall barna í hvorum hópi fyrir sig sem hefur
náð tilteknum þroska í frásagnargetu (óþroskuð frásagnargeta, vaxandi frásagnargeta, þroskuð
frásagnargeta). Sama mynstur kemur fram í öllum flokkum frásagnargetu. Í hópi barna með íslensku
sem annað mál og greinda málþroskaröskun eru fleiri í flokkum sem gefa til kynna óþroskaða
frásagnargetu en í hópi barna með íslensku sem annað mál og dæmigerðan málþroska.

Tafla 3. Hlutfall (%) barna með íslensku sem annað mál, með og án málþroskaröskunar, eftir flokkum
frásagnargetu.
Málþroskaröskun (n = 13)

Samanburðarhópur (n = 16)

Óþroskuð
frásagnargeta

Vaxandi
frásagnargeta

Þroskuð
frásagnargeta

Kynning

46,2

53,8

0,0

12,5

62,5

25,0

Persónusköpun

38,5

61,5

0,0

25,0

68,8

6,3

Tilfinningaástand

84,6

15,4

0,0

62,5

37,5

0,0

Vísanir

76,9

23,1

0,0

37,5

43,8

18,8

Söguþættir

76,9

23,1

0,0

62,5

31,3

6,3

Samloðun

76,9

23,1

0,0

31,3

56,3

12,5

Sögulok

76,9

23,1

0,0

50,0

37,5

12,5
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Óþroskuð
Vaxandi
frásagnargeta frásagnargeta

Þroskuð
frásagnargeta

Þegar dreifing heildartölu frásagna er skoðuð í hópunum tveimur (mynd 3) er ljóst að mikil skörun er í
frásagnargetu barnanna. Það sem skilur á milli hópanna er meiri frásagnargeta tveggja barna í SH en
annarra barna í SH og MH. Síðan eru fleiri börn sem hafa meiri frásagnargetu í SH en MH. Eigi að
síður eru börn í MH sem eru jafn vel eða illa stödd í frásögnum og börn í SH. Börn með íslensku sem
annað mál og greinda málþroskaröskun eru fjölmennari í neðri enda dreifingarinnar en börn með
íslensku sem annað mál og dæmigerðan málþroska. Um miðbik dreifingarinnar og efri enda
dreifingarinnar eru fleiri börn með íslensku sem annað mál og dæmigerðan málþroska en börn með
íslensku sem annað mál og greinda málþroskaröskun.

Mynd 3. Dreifing frásagnargetu barna með íslensku sem annað mál, með og án málþroskaröskunar.

4.5 Meðallengd segða, orðaforði og efnisþættir
Á mynd A1 í fylgiskjali A kemur fram meðallengd segða eftir aldurshópum (6, 7 og 8 ára) í úrtakinu í
heild (N = 29). Skýr stígandi er eftir aldri í meðallengd segða (sjá mynd A1 í fylgiskjali A). Í Milli mála
eru tvö undirpróf sem mæla orðaforða með mismunandi hætti. Annars vegar skilning á orðum og hins
vegar orðaforða í máltjáningu. Athuguð var hlutfylgni (e. partial correlation) milli þessara breyta og
meðallengdar segða í úrtakinu í heild (N = 29). Hlutfylgni var reiknuð þar sem sterk fylgni er milli aldurs
og þessara breyta í rannsókninni. Fylgni aldurs við Skilningur-orð er (r = 0,57, p < 0,001), Tjáning-orð
(r = 0,49, p < 0,01), og meðallengdar segða (r = 0,69, p < 0,001). Þegar stillt er fyrir áhrifum aldurs og
hlutfylgni reiknuð á milli breytanna er hún marktæk milli Tjáning-orð og meðallengdar segða (r = 0,41,
p < 0,05) en ómarktæk milli Skilningur-orð og meðallengdar segða (r = 0,34, p > 0,05). Hlutfylgni milli
Skilningur-orð og Tjáning-orð í Milli mála er marktæk (r = 0,58, p < 0,001) eins og við er búast.
Þegar reiknuð er hlutfylgni (stillt fyrir áhrifum aldurs) milli meðallengdar segða og efnisþátta
frásagna kemur fram marktæk fylgni milli meðallengdar segða og fimm efnisþátta: (1) kynning (r =
0,54, p < 0,005), (2) persónusköpun (r = 0,48, p < 0,01), (3) vísanir (r = 0,51, p < 0,01), (4) söguþættir
(r = 0,52, p < 0,005), og (5) samloðun (r = 0,56, p < 0,005). Í tveimur tilvikum var fylgni meðallengdar
segða og efnisþátta ómarktæk: (1) tilfinningaástand (r = 0,28, p > 0,05) og (2) sögulok (r = 0,35 , p >
0,05).
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5

Umræða

Meginmarkmið rannsóknarinnar voru tvíþætt. Annarsvegar að meta hvaða þættir greina á milli sex til
átta ára barna með íslensku sem annað mál, með og án málþroskaröskunar. Hinsvegar að kanna
hvaða áhrif tvítyngi og málþroskaröskun hafa á frásagnargetu í íslensku sem öðru máli hjá sex til átta
ára börnum. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að málfærni barna með íslensku sem annað mál
og greinda málþroskaröskun er marktækt lakari en málfærni barna með íslensku sem annað mál og
dæmigerðan málþroska. Munur á milli hópanna er mestur í endurtekningu óíslenskulegra bullorða og
sú mæling er nákvæmust til að flokka rétt í hópana í þessu úrtaki. Frásagnargeta barna með íslensku
sem annað mál og greinda málþroskaröskun er ekki marktækt lakari en frásagnargeta jafnaldra þeirra
með dæmigerðan málþroska. Talsverð skörun er í dreifingu frásagnargetu á milli hópanna og ekki er
marktækur munur á meðallengd segða þeirra.
Hér á eftir verða meginniðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar út frá þeim tilgátum og
rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Niðurstöðurnar verða jafnframt bornar saman við
niðurstöður annarra rannsókna á efninu og ályktanir dregnar um mikilvægi niðurstaðna.

5.1 Málfærni
Eins og kemur fram í töflu 1 er munur á frammistöðu barna í málþroskaröskunarhópi (MH) og barna í
samanburðarhópi (SH) mismikill eftir mállegum breytum. Munurinn er mestur í endurtekningu
óíslenskulegra bullorða en minni og ómarktækur í frásagnargetu. Börn í MH eru að jafnaði tveimur
staðalfrávikum fyrir neðan meðaltal eintyngdra jafnaldra á Milli mála (Milli mála, 2018). Ellefu börn af
þrettán voru tveimur staðalfrávikum fyrir neðan meðaltal eintyngdra jafnaldra en tvö á bilinu eitt til tvö
staðalfrávik fyrir neðan meðaltal. Börn í SH standa sig betur en eru að jafnaði einu til tveimur
staðalfrávikum fyrir neðan meðaltal eintyngdra jafnaldra. Ellefu börn eru innan við tvö staðalfrávik frá
meðaltali eintyngdra jafnaldra en fimm þeirra eru tvö staðalfrávik eða meira fyrir neðan meðaltal.
Aðeins tvö börn í SH fengu stigatölu sem er innan meðallags eintyngdra jafnaldra. Þetta er í samræmi
við niðurstöður fyrri rannsókna á málfærni barna með íslensku sem annað mál (Sigríður Ólafsdóttir,
2015; Thordardottir, 2020; Thordardottir og Juliusdottir, 2013). Út frá þessum niðurstöðum má gera
ráð fyrir að meirihluti barna í báðum hópum eigi í erfiðleikum með að fóta sig í íslensku, tileinka sér
námsefni á íslensku og nota málið á skilvirkan hátt í daglegu umhverfi (Elín Þöll Þórðardóttir, 2018;
Thordardottir, 2019; Thordardottir, 2020). Elín Þöll Þórðardóttir (2019) hefur bent á að vegna hinnar
slöku málfærni barna með íslensku sem annað mál geti reynst erfitt að greina á milli annars vegar
tímabundinna

málerfiðleika

sökum

tvítyngis

og

hinsvegar

málþroskaröskunar.

Niðurstöður

rannsóknarinnar sem hér er greint frá eru í samræmi við þetta.

5.2 Aðgreining hópa
Búist var við að bullorð og efnisþættir frásagna greindu best af breytum rannsóknarinnar á milli sex til
átta ára barna með íslensku sem annað mál, með og án málþroskaröskunar. Tilgátu rannsakanda um
að efnisþættir í frásögnum greindu vel á milli hópanna var hafnað. Ómarktækur munur var á
frásagnargetu á milli hópanna.
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Tilgáta rannsakanda um að bullorð sem tilheyra bullorðaprófinu (Thordardottir, 2008) greini best á
milli barna með íslensku sem annað mál, með og án málþroskaröskunar, var staðfest. Þetta
samræmist niðurstöðum fyrri rannsókna þar sem hefur komið fram að bullorð greini betur en aðrar
mælingar á milli tvítyngdra barna, með og án málþroskaröskunar (Paradis, Schneider og Duncan,
2013; Thordardottir og Brandeker, 2013). Í erlendum rannsóknum hefur komið fram að bullorð hafi
tengsl við mállega þætti sem oft eru takmarkaðir hjá börnum með málþroskaröskun, t.d. orðaforði og
hljóðrænt skammtímaminni. Mælingar á þessu reynast því vel til að aðgreina þessa hópa (Adlof og
Patten, 2017; Coady og Evans, 2008). Niðurstöður þessarar rannsóknar staðfesta þetta í úrtaki barna
með íslensku sem annað mál. Í þessari rannsókn áttu börn í MH marktækt erfiðara með að endurtaka
bullorð rétt og höfðu lakari málfærni heldur en börn í SH. Þetta hefur einnig komið fram í rannsóknum
á eintyngdum íslenskum börnum með málþroskaröskun (Thordardottir, 2008).
Flest börnin í úrtakinu gátu endurtekið rétt meirihluta þeirra íslenskulegu og óíslenskulegu bullorða
sem voru á bilinu eitt til þrjú atkvæði. Það var því ákveðið að athuga hvort hægt væri atriðagreina
bullorðin, fækka orðum og auka nákvæmni flokkunarinnar. Niðurstaða atriðagreiningarinnar gaf 11
óíslenskuleg bullorð sem voru nákvæmust við flokkun barnanna. Viðmiðið 89,66% rétt endurtekinna
óíslenskulegra bullorða gaf bestan árangur. Þegar þetta viðmið er notað flokkast börn í 92,5% tilfella
rétt í MH en 12,5% barna í SH eru þá rangt flokkuð í MH (sjá mynd 1). Það er athyglisvert að
samanborið við hliðstæðar erlendar rannsóknir er kostnaður (falskir jákvæðir) yfirleitt meiri til að ná
hliðstæðu næmi (e. sensitivity) og kemur fram í þessari rannsókn (t.d. Tuller, 2018). Það undirstrikar
ennfrekar mikilvægi þess að athuga hvort niðurstöður þessarar rannsóknar halda í stærra úrtaki
hérlendis. Mikilvægt er að hafa í huga að viðmiðið 89,66% rétt endurtekin óíslenskuleg bullorð er ekki
hægt að nota sem greiningarviðmið út frá gögnum í þessari rannsókn.
Hugsanleg ástæða þess að börnum í MH gekk markvert verr en jafnöldrum þeirra í SH að
endurtaka bullorð gæti verið sú að skammtímaminni þeirra er lakara. Eftir því sem hljóðum og
atkvæðum fjölgar reynir meira á skammtímaminni barnanna en margar rannsóknir hafa sýnt fram á að
börn með málþroskaröskun hafa skert skammtíma- og vinnsluminni auk þess sem sýnt hefur verið
fram á tengsl milli bullorðaverkefna og skammtímaminnis (t.d. Archibald og Gathercole, 2006;
Jackson, Leitao og Claessen, 2016; Montgomery o.fl., 2019). Líklegast er að samvirkni þessara þátta
ráði mestu um það hvaða atriði stóðust ekki viðmið atriðagreiningar og voru felld brott og hverjum var
haldið. Til að mynda stóðust öll fjögurra atkvæða orð viðmiðin og meirihluti fimm atkvæða orðanna.
Eftir því sem orðin innihalda fleiri atkvæði þeim mun erfiðara reyndist það börnum með íslensku sem
annað mál og greinda málþroskaröskun að endurtaka þau.

5.3 Frásagnargeta
Búist var við að efnisþættir í frásögnum barna sem hafa íslensku sem annað mál og greinda
málþroskaröskun væru lakari en hjá börnum með íslensku sem annað mál og dæmigerðan málþroska.
Þessari tilgátu var hafnað. þ.e. hvorki var markverður munur á heildartölu frásagna né milli efnisþátta
frásagna hjá hópunum. Líkt og komið hefur fram í fyrri rannsóknum (t.d. Govindarajan og Paradis,
2019) þá er mikill breytileiki til staðar í frásagnargetu innan hópanna og þar af leiðandi talsverð skörun
á milli þeirra (sjá mynd 3). Á mynd 2 kemur fram skýr tilhneyging í þá átt að frammistaða barna í MH
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sé lakari en í SH á öllum efnisþáttum frásagna þrátt fyrir að munurinn sé ekki marktækur. Þetta er
vísbending um að málþroskaröskun geti haft áhrif á frásagnargetu barna með íslensku sem annað mál
og greinda málþroskaröskun á sama hátt og komið hefur fram í rannsóknum á öðrum tungumálum
(Boerma o.fl., 2016; Govindarajan og Paradis, 2019).
Niðurstöðurnar benda til að frásagnargeta barna með íslensku sem annað mál og greinda
málþroskaröskun þróist hægar en frásagnargeta jafnaldra þeirra með íslensku sem annað mál og
dæmigerðan málþroska. Þetta er samhljóma niðurstöðum fyrri rannsókna sem bent hafa á að þegar
málþroskaröskun og tvítyngi eru hvortveggja til staðar stigmagnast áhrifin og það hægir verulega á
máltileinkun barnanna (Thordardottir og Brandeker, 2013). Í flestum efnisþáttum er óþroskuð
frásagnargeta (0 til 1 stig) meira áberandi hjá börnum með málþroskaröskun en í samanburðarhópi. Í
samræmi við þetta er vaxandi (2 til 3 stig) og þroskuð frásagnargeta (4 til 5 stig) algengari í SH en í
MH. Ekkert barn í MH hefur náð þroskaðri frásagnargetu í efnisþáttunum (sjá töflu 3). Almennt voru því
frásagnir barna með íslensku sem annað mál og greinda málþroskaröskun ómótaðri heldur en
frásagnir jafnaldra þeirra með íslensku sem annað mál og dæmigerðan málþroska. Í fylgiskjali B eru
gefin dæmi um þrjár frásagnir sem sýna óþroskaða, vaxandi og þroskaða frásagnargetu.
Meirihluti barna í MH og SH eru á stigi óþroskaðrar frásagnargetu í söguþáttum (sjá töflu 3).
Hugsanlega hefur aðferðin við að laða fram frásögnina haft áhrif á frammistöðu þátttakenda. Flest
börn í báðum hópum lýstu uppáhalds bíómyndinni sinni og var því algengt að þau byrjuðu á því að
lýsa eftirminnilegu atriði úr myndinni og byggðu frásögnina út frá því. Þetta kom oft og tíðum í veg fyrir
að frásagnirnar innihéldu samhangandi atburðarás. Þrátt fyrir fáa söguþætti tókst börnum í SH
almennt betur að draga saman þá þætti sem þurftu að koma fram þannig að innihald frásagnarinnar
kæmist til skila heldur en börnum í MH. Það er hugsanlegt að þetta einkenni í frásögnum barna í SH
nýtist þeim í sjálfsprottnu tali.

5.4 Form
Búist var við að meðallengd segða væri markvert styttri hjá börnum með íslensku sem annað mál og
greinda málþroskaröskun en hjá börnum með íslensku sem annað mál og dæmigerðan málþroska.
Þessari tilgátu var hafnað (sjá töflu 1). Meðallengd segða hjá börnum í MH var þó í flestum tilvikum
styttri þrátt fyrir að munurinn væri ekki marktækur. Þetta er samhljóma niðurstöðum rannsókna sem
hafa borið saman meðallengd segða í frásögnum hjá börnum með íslensku að móðurmáli
(Thordardottir, 2008). Sambærileg tilhneiging hefur einnig komið fram í rannsóknum á ensku sem öðru
máli þar sem meðallengd segða hefur verið borin saman bæði hjá ein- og tvítyngdum börnum með og
án málþroskaröskunar ( t.d. Govindarajan og Paradis, 2019).
Búist var við að meðallengd segða hefði jákvæða fylgni við efnisþætti frásagna. Þessi tilgáta var
staðfest. Meðallengd segða hefur markverða fylgni við alla efnisþætti frásagna nema tvo
(tilfinningaástand og sögulok). Það bendir til að orðaforði og fjöldi segða í frásögnum barnanna hafi
tengsl við aðra hlið á málfærni þeirra þ.e. uppbyggingu frásagnar. Jafnframt styður það kennningar
fræðimanna um að aukin málfærni kemur m.a. fram í lengri meðallengd segða (Brown, 1973).
Markverð fylgni milli meðallengdar segða og efnisþáttanna samloðunar og vísana kemur í raun ekki
á óvart þar sem þessir þættir byggja að miklu leyti á leikni í mállegum þáttum tungumálsins. Aftur á
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móti gefur færni í öðrum efnisþáttum betri vísbendingu um málnotkun barna með íslensku sem annað
mál og greinda málþroskaröskun. Hærri meðallengd segða bendir til lengri setninga. Til þess að börnin
geti sagt það sem þeim raunverulega langar að segja þurfa þau að geta myndað tiltölulega langar
setningar. Eftir því sem meðallengd segða er styttri er líklegra að frásagnirnar séu ófullkomnar og
innhaldið komist ekki til skila. Þetta er samhljóma niðurstöðum erlendra rannsókna sem sýnt hafa fram
á að meðallengd segða hefur tengsl við gæði frásagna hjá eintyngdum enskumælandi börnum
(Newman og McGregor, 2006). Ef börnin geta ekki komið hugsun sinni almennilega í orð í samfelldu
máli eykur það hættuna á því að þau missi orðið og fái ekki áheyrn. Það var áberandi hjá börnum í MH
að þau áttu oft í erfiðleikum með að ákveða hvernig þau ætluðu að segja frá bíómyndinni eða sögunni
og gáfust oftar en ekki upp. Þetta getur haft áhrif á félagsleg samskipti barnanna. Þar sem börnunum
dettur ekkert í hug til að segja frá eykur það líkur á því að þau tjái sig minna sem leiðir til minni
málnotkunar sem hægt getur ennfrekar á málþróun þeirra í íslensku máli. Þessi keðjuverkun hefur
áhrif á það ílag (magn af íslensku máli sem börnin heyra daglega) sem börnin fá og nýta sér en eins
og Barbara Z. Pearson (2007) benti á í yfirlitsgrein sinni þá helst tjáning og málnotkun að miklu leyti í
hendur. Meiri málnotkun leiðir til aukins ílags sem eykur málkunnáttu tvítyngdra barna.

5.5 Veikleikar rannsóknar
Helsti veikleiki rannsóknarinnar er fjöldi þátttakenda í úrtakinu. Áhrif hvers einstaklings í litlu úrtaki eru
meiri en í stóru úrtaki. Það er því hugsanlegt að alhæfing niðurstaðnanna á þýði sem úrtakið á að lýsa
(börn með íslensku sem annað mál, með og án málþroskaröskunar) sé ónákvæm. Einnig er öll
tölfræði háð meiri handhófsskekkju í litlu úrtaki en stóru. Að öðru jöfnu er því meiri óvissa um
stöðugleika og alhæfingu niðurstaðna í litlu úrtaki en stóru. Af þessari ástæðu er mikilvægt að
endurtaka þessa rannsókn í stærra í úrtaki. Það verður gert í umfangsmeiri rannsókn sem þessi
rannsókn er hluti af.
Annar veikleiki rannsóknarinnar er að pörun í hópana mætti vera nákvæmari. Miðað var við að
jafna börn í hópa út frá aldri (bekkjum) og kyni. Aftur á móti hefði verið æskilegra að jafna kyn
barnanna milli hópa og hafa fjölda barna í hópunum jafnari. Hugsanlegt er að þetta geti haft áhrif á
niðurstöðurnar þó ekki sé hægt að sjá það með skýrum hætti.
Þriðji veikleiki rannsóknarinnar tengist skilgreiningu þátttakenda. Rannsakandi hafði ekki aðgang
að greiningum talmeinafræðinga á málþroska barnanna og því ekki hægt að staðfesta hvort um
sambærilegt mat hafi verið að ræða. Það sama á við um börn í samanburðarhópi rannsóknarinnar.
Sérkennarar voru beðnir um að benda á börn með íslensku sem annað mál sem ekki þyrftu á
sérkennslu í íslensku að halda. Ekki var fengin staðfesting á dæmigerðum málþroska að öðru leyti.
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6 Ályktanir
Hérlendis hefur lítið verið fjallað um börn með íslensku sem annað mál og greinda málþroskaröskun
samanborið við börn með íslensku sem annað mál og dæmigerðan málþroska. Niðurstöður þessarar
rannsóknar gefa vísbendingu um að frásagnargeta barna með íslensku sem annað mál og greinda
málþroskaröskun sé óþroskuð sem gerir þeim erfitt fyrir að koma efni frá sér á merkingarbæran hátt í
töluðu máli. Frásagnargeta barna með íslensku sem annað mál og dæmigerðan málþroska er í
flestum tilfellum lengra á veg komin og þeim gengur betur að skipuleggja og orða hugsun sína. Að
auki benda niðurstöðurnar til þess að hægt sé að aðgreina þessa hópa með viðunandi nákvæmni og
án verulegs kostnaðar með því að nota óíslenskuleg bullorð. Sú niðurstaða getur reynst mikilvæg
bæði í skimun og greiningu. Þess vegna er brýnt að þetta sé athugað í mun stærra úrtaki en hér er
notað. Það sama má segja um mun á frásagnargetu barnanna.
Það vekur athygli í þessari rannsókn hversu slök frásagnargeta barna með íslensku sem annað
mál og dæmigerðan málþroska er. Út frá þessari rannsókn er ekki hægt að staðfesta hvort tvítyngi hafi
áhrif á laka frásagnargetu hópsins eða hvort aðrir þættir hafa þar áhrif. Áhugavert væri að skoða það í
áframhaldandi rannsóknum og bera frammistöðu barnanna saman við frammistöðu eintyngdra
jafnaldra. Loks er áhugavert að skoða nánar í atriðagreindum bullorðakvörðum hvað einkennir það
safn bullorða sem gagnast best til að aðgreina börn með og án málþroskaröskunar.
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p > 0,05

0,828

16

p < 0,01

0,913

13

p > 0,05

0,85

16

p < 0,01

Óíslenskuleg bullorð (25 bullorð). Hlutfall (%) rétt.

0,911

13

p > 0,05

0,952

16

p > 0,05

Óíslenskuleg bullorð (11 bullorð). Hlutfall (%) rétt. b

0,844

13

p < 0,05

0,956

16

p > 0,05

Frásagnir
Meðallengd segða

0,93

13

p > 0,05

0,945

16

p > 0,05

Kynning

0,881

13

p < 0,05

0,941

16

p > 0,05

Persónusköpun

0,759

13

p < 0,01

0,852

16

p < 0,05

Tilfinningaástand

0,808

13

p < 0,01

0,67

16

p < 0,001

Vísanir

0,78

13

p < 0,01

0,935

16

p > 0,05

Söguþættir

0,821

13

p < 0,01

0,694

16

p < 0,001

Samloðun

0,78

13

p < 0,01

0,879

16

p < 0,05

Sögulok

0,776

13

p < 0,01

0,908

16

p > 0,05

Frásagnir_Heildartala

0,928

13

p > 0,05

0,975

16

p > 0,05

Milli_Mála_Heildartala

a

p

p

a

Heildarfjöldi stiga fyrir fjögur undirpróf; bAtriðagreindur kvarði.

M = 6,49
sf = 2,19

M = 6,69
sf = 1,56
M = 4,89
sf = 1,70

Mynd A1. Meðallengd segða eftir aldurshópum í úrtakinu í heild (n = 29).

46

Fylgiskjal B

Óþroskuð frásagnargeta
Frozen var að X einn X og búin að taka úr og breyta klaki og núna hún (fö) breyta X. Og núna hún
búin að gera eitt hús og (og) inni gera klaki (og svo uuu og svona). Og núna loka hurð og púff. Og
þetta var út og fara inn svo púff. loka hurð. Bara búið.

Vaxandi frásagnargeta
Fyrst hún var með svona ekki flott föt. Og í lokin var svona ball. Og það voru tvær ekki góðar systur
sem hétu Gricelda og Anastasia. Og (þau) þær voru ekki góðar við Öskubusku (þau) þær (mm) bara
rífðu kjólina. Og svo Öskubuska fór að gráta (og) og svo kom svona álfur og hann gefði henni (svona)
fína bláa kjól (og og) og skó. (Og og) og líka (svona mjög) mjög fína bíl úr gulli. Og svo hún fór á ballið
og þegar (uu) það var klukkan tólf þá hún var hlaupa (á) á (svona) stiga (og hún) og hún gleymti
skóinum á stiganum og svo eftir nóttina þá (þá) voru að leita af Öskubusku (og og mm) og mamma
Öskubusku hún var að loka hana (á) á lykill. Og (þau voru að uuhm mmm) þau voru með skóinn (og
öö) og stelpurnar voru að (mmm) sita fótinn (í) í skóinn. Og fótarnar voru of stórar og svo Öskubuska
var að syngja (og og) og músirnar opnuðu glugga (og svo) og svo heyruðu þá (mm) að syngja einhver
uppi og þá opnaði hurðina. Og svo Öskubuska var líka (mm líka u) fótinn (í) í skóinn (og svo þá) og
svo það passaði. Og (þá) þá breyttist hún (lí) aftur í svona kjól. Svona bláa kjól með fiðrildi hér. Og þá
hún fór aftur í bílinn (og) og hún var aftur að dansa.

Þroskuð frásagnargeta
Hún er um (uuu. st. hérna) stelpu sem (hérna) pabbi hennar á svona (ráð eða svona) menni sem
hjálpar þeim. En einn maður er (svona) vondur (hann er með svona galdra) hann er með (svona) staf
(sem eru uuuh) sem er eins og (uhh) slanga (og hérna, hérna, hérna) svo er svona göng sem (þa það
m það) má ekki fara í og (hérna) vondi maðurinn bað (hérna) (Hva) ég man ekki hvað (heitir má)
strákurinn heitir. Okei en strákurinn fer inn í og hann klifrar til að ná í (hérna). Hvað heitir þetta? (uhh
svona svona lampa) lampann. (Og hérna) en svo platar hann (hérna) vonda manninn. Hann tók allt
strákurinn (og) (og svo svo úr hérna) svo úr lampanum kom einn svona maður. Ég veit ekki hvað hann
heitir og vondi maðurinn í myndinni er (hann) að reyna að alltaf ná lampanum og (sv svo verður sko
og) á endanum á myndinni (verður sko) verður hann vondur eða (það er alltaf svona mmm) það er
Aladdin hún er stelpa en samt er alltaf strákar að koma í heimsókn til hennar að spurja hvort hún vill
giftast sinni. (Og hérna) hún segir nei við alla nema einn (sem er sem nær í hérna) sem heitir eitthvað.
Ég man ekki hvað hann heitir strákurinn. Hún segir já við strákinn.
…
Já ég gleymdi að segja þér eitt. (Að hérna) í byrjuninni á myndinni þá (er er hérna hún Aladdin) finnur
strákurinn Aladdin og (sko og) þá er einn maður (þeir eru svona) þau búa í svona landi sem er ekkert
mikið hægt að borða (og eitthvað svona) (svona) þannig þau eru með (bara svona) lítið til að borða og
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svo tekur (hérna) strákurinn mat fyrir (þa) þau og maðurinn sem er að selja tekur „hei hvað ertu að
gera“? Og (hérna en svo tekur hann) út af því hún Aladdin er (með svona gull á sér hún er) með
(svona) mörg armbönd á sér, gull armbönd. Og (þá tekur hann hérna hann tekur alltaf spennu úr
henni hérna) strákurinn tekur alltaf spennu úr Aladdin eða (hérna) gullið og (svo) gefur manninum. En
svo einhverntímann seinna kom hann á húsi hennar Aladdin sem hann má ekki fara á. Hann gerði
eins og hann (var í) væri í svona búning einhvern veginn (og) og hann fór til hennar. Og gaf hana aftur
spennuna (og hérna) sem hún átti. Hann (svona) þurfti að klifra milli hús til að gefa henni það aftur og
svo (var var) var hún líka að klifra með honum út af því hún (va) þurfti að tala við hann afhverju hann
var að gera það og eitthvað.
...
(Hérna sko) strákurinn út af því að hann tók lampann þá getur hann alltaf beðið um (þrjá þrjá) þrjár
óskir og þegar óskirnar eru búnar þá (ke) fer maðurinn aftur í lampann og þá getur annar takið hann
og fá þrjár óskir og (hérna) strákurinn var búinn með allar óskirnar. (Og sko) áður en hann (var bú) bað
um allar óskirnar þá (sko) sagði galdramaðurinn. „Ég vill ekki vera svona lampamaður eða sem kemur
úr lampanum“. „Ég vill vera bara venjulegur maður“. Og (hérna) út af því að strákurinn var búinn með
allar óskirnar (ne) þá náði (hérna vondi ma) vondi galdramaðurinn að taka lampann og þá (hérna) var
hann (svo vo vondi gal.. nei góði go ga..ld..) sem var að koma úr lampanum eins og hann væri með
(hérna) vonda karlinum í liði. (Út af því þa ha því ) vondi (ka) karlinn má líka biðja um óskir út af því
(það er alltaf svona) allt fólk má biðja um þrjár óskir þegar tekur (nýtt nýjar ný Þegar tekur) lampann.
Svo (ná) nær (hérna) strákurinn að taka aftur lampann og (vo ga) vondi galdramaðurinn var ekki
kominn með allar óskirnir en þá síðasta óskin hjá stráknum var að (ha) hann bað um að (hérna hérna)
maðurinn kom úr lampanum verði bara venjulegur. Þá varð hann venjulegur.
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