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Ágrip 

Markmiðið með þessu meistaraverkefni er að leggja grunn að íslensku skimunartæki sem metur 

málþroskaröskun fullorðinna. Málþroskaröskun (e. developmental language disorder) felur í sér 

umfangsmikla erfiðleika í notkun og tileinkun máls vegna skertrar færni til tjáningar og/eða skilnings á 

tungumálinu. Málþroskaröskun helst að einhverju leyti í hendur við ADHD, einhverfu og hegðunarröskun 

og einstaklingar með málþroskavandamál eiga oft erfitt uppdráttar á fullorðinsaldri. Málþroskaröskun er 

algengasta taugaþroskaröskunin meðal barna (7%), en skortur er á matstækjum fyrir málþroskaröskun 

á fullorðinsaldri, bæði hér á landi og erlendis. Með því að þróa tæki sem skimar fyrir málþroskavanda á 
meðal fullorðinna er hægt að veita þeim einstaklingum sem glíma við vandamál viðeigandi stuðning og 

aukin tækifæri. 

Í rannsókninni sem hér er til umfjöllunar var sjónum beint að Modified Token Test (MTT) sem er 

í auknum mæli notað í rannsóknum á málþroskaröskun fullorðinna í enskumælandi löndum. Þar sem 
um er að ræða fyrsta skrefið í þróun á skimunartæki fyrir málþroskavanda fullorðinna var rannsóknin 

lögð fyrir þátttakendur úr almennu þýði. Rannsakandi þýddi MTT á íslensku og lagði fyrir þátttakendur 

ásamt mælitækjum sem meta málskining, lesblindu og tjáskiptafærni, auk annarra spurninga um 

málfærni, málþroska og lestur. Leitað var svara við því hvort dreifing skora á MTT sé nægileg til að nota 

prófið við skimun á málþroskaröskun meðal fullorðinna. Einnig voru tengsl MTT við önnur matstæki og 

mælingar rannsóknarinnar könnuð. 

 Þátttakendur rannsóknarinnar voru 31 einstaklingur á aldrinum 18-30 ára. Þátttakendur þurftu 

ekki að vera með greiningu á málþroskaröskun, lestrarerfiðleikum eða öðrum frávikum í taugaþroska. 

Kallað var eftir þátttakendum á meðal nemenda í Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi, starfsmanna 

Félagsmiðstöðvarinnar Þorpsins og starfsmanna í Elkem Grundartanga.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að fylgni er á milli MTT og Setningafræðiprófsins en þær 

niðurstöður eru í takt við erlendar rannsóknir að því leyti að þær gefa til kynna að MTT meti málskilning 

og heyrnræna úrvinnslu setninga. Dreifing á skori þátttakendanna á MTT bendir til þess að það sé næmt 

á einstaklingsmun í þeim hluta málfærni sem prófið mælir. Þessi rannsókn er skref í átt að þróun á 

fjölþátta matstæki sem getur mætt þörfum talmeinafræðinga víða, bæði í skólakerfinu og rannsóknum. 
Þar sem MTT metur einungis einn þátt málfærni (heyrnræna úrvinnslu) er það ekki nóg eitt og sér til að 

meta málþroskaröskun í heild sinni en er vissulega vænleg leið til skimunar. 
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Abstract 

The aim of this study was to lay a foundation for the development of an Icelandic screening test for 

developmental language deficits in adults. Developmental language disorder (DLD) is characterized by 

extensive difficulties with expressive or receptive language. DLD frequently occurs comorbidly with 
ADHD, ASD and behavioural disorders and individuals with DLD frequently suffer from persistent 

problems in adulthood. DLD is one of the most common neurodevelopmental disorders, but 

standardized screening tests/assessments are not available for adults in Iceland or elsewhere. The 

development of a screening test for developmental language deficits in adults is important to ensure 

sufficient therapeutic services and support for individuals with developmental language disorder.  

For the following research project, the Modified Token Test (MTT) was the main focus. The decision 

to do so, was based on previous research, indicating that MTT can be used to identify language deficits 

in adults as a part of a short assessment battery. MTT was translated to Icelandic by the researcher and 

administered to participants along with an assessment of syntactic processing, an assessment of 

dyslexia and an assessment of communication abilities. Separate questions related to language ability, 

language development and reading were also included in the testing session. The main aim of this 
project was to investigate whether MTT scores would give us a reliable measure of distribution, 

appropriate to screen for DLD in adults. The association between MTT and other assessments used in 

this study was also investigated.  

Thirty-one adults, aged 18-30 years, participated in the study. The participants were recruited from 
the general population, at a junior college (Fjölbrautaskóli Vesturlands) in Akranes, a social centre 

(Þorpið) and at a factory that produces metals and materials (Elkem). Participation criteria was not based 

on DLD diagnosis or a diagnosis of other disorders.  

The results of the study show that scores on MTT are correlated with scores on a test of syntactic 
processing. These results are in line with previous studies indicating that MTT is sensitive to receptive 

syntactic processing. The distribution of MTT scores further suggest that the test is sensitive to individual 

differences in language processing. This research project is the first step towards creating a multifaceted 

assessment battery in Icelandic, which meets the needs of speech and language therapists in many 

domains, including the school system and in research. Since MTT assesses only one aspect of language 

skills, it should not be used alone to diagnose DLD, but can be used to screen for the disorder as a part 

of a short assessment battery. 
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1 Inngangur 
Málþroskaröskun er ein algengasta röskunin í taugaþroska miðað við þær rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á börnum (Tomblin o.fl., 1997; Norbury o.fl., 2016). Ekki liggja fyrir margar rannsóknir á málþroska 

fullorðinna, sem gæti stafað af því að ekki hafa verið þróuð matstæki til þess að meta alhliða málþroska 

einstaklinga á fullorðinsaldri. Þrátt fyrir þetta virðist vera gróska á þessu sviði nú á dögum, þar sem nýjar 
rannsóknir sem einblína á fullorðna hafa birst á allra síðustu misserum (Botting, 2020; McGregor o.fl., 

2020; Del Tufo og Earle, 2020). Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið benda til þess að stór hluti barna 

sem greind eru með málþroskaröskun glími enn við vandamál á unglingsárum og fram á fullorðinsár. 

Erlendis hefur verið til umræðu að skortur á matstækjum sé vandamál hjá talmeinafræðingum í starfi og 

einnig við almennar skimanir á málþroskavanda fullorðinna, til dæmis í skólum á framhalds- og 

háskólastigi og fangelsum. Skortur á áreiðanlegum og réttmætum matstækjum hamlar einnig 

rannsóknum á þessu sviði, s.s. á faraldsfræði og erfðaþáttum málþroskaröskunar og félagslegri stöðu 

og þjónustuþörfum einstaklinga með röskunina.  

Kveikjan að rannsókninni sem hér er til umfjöllunar var rannsókn Fidler, Plante og Vance (2011) sem 

hafði það að markmiði að finna hvaða matstæki sé unnt að nota til að meta málþroska fullorðinna. Lögð 

voru fyrir ýmis próf fyrir þrjá mismunandi hópa einstaklinga og var niðurstaðan sú að Modified Token 

Test (Morice & McNicol, 1985) var metið ákjósanlegast til að skima fyrir erfiðleikum í málþroska ásamt 
tveimur öðrum prófum. Við framkvæmd núverandi rannsóknar var ákveðið að þýða Modified Token Test 

(MTT) á íslensku og forprófa. MTT var lagt fyrir þátttakendur úr almennu þýði (ekki var vitað hvort vandi 

væri til staðar) ásamt þremur öðrum matstækjum til að athuga hvort einhver fylgni væri þar á milli. 

Jafnframt var dreifing skora á matstækjunum skoðuð og tengsl þeirra við aðrar spurningar sem við koma 

málþroska, lestri og málfærni. Haft var í huga við framkvæmd og aðferðafræði rannsóknarinnar að 

möguleiki væri á því að leggja prófin fyrir rafrænt seinna meir. Það gerir prófin aðgengilegri og einfaldari 

þar sem tími í fyrirlögn og úrvinnslu verður styttri. Mikil þörf er á handhægum skimunarprófum og er 
þessi rannsókn undirstaða fyrir áframhaldandi þróunar á matstæki fyrir málþroskavanda fullorðinna.  

1.1 Málþroskaröskun 
Málþroskaröskun (e. developmental language disorder, DLD) er skilgreind sem umfangsmiklir erfiðleikar 

í notkun og tileinkun máls vegna skertrar færni til tjáningar og/eða skilnings á tungumálinu (Paul, Norbury 
og Gosse, 2018). Innan talmeinafræði er hefð fyrir því að skipta mannlegu máli niður í þrjá yfirþætti: 

form, innihald og notkun. Þar undir falla hljóðkerfisfræði (e. phonology), merkingarfræði (e. semantics), 

setningarfræði (e. syntax), beygingar- og orðmyndunarfræði (e. morphology) og málnotkun (e. 

pragmatics). Þessir þættir eru taldir vera undirstaðan að formi, innihaldi og notkun málsins til samskipta 

og geta vandamál einstaklinga á þessum sviðum skarast hvert við annað. Málþroskaröskun birtist oft 

sem stuttar og málfræðilega einfaldar setningar, takmarkaður orðaforði og erfiðleikar við að skilja langar 

og flóknar setningar og skynja raunverulega merkingu þess sem verið er að segja (lesa milli línanna, 
t.d. skilja kaldhæðni). Algengt er að málþroskaröskun sé fylgifiskur annarra raskana, þær geta til dæmis 

verið hluti af ýmsum þroskahömlunum eða birst með einhverfu (Paul, Norbury og Gosse, 2018). 



  

13 

Nippold (2016) ræðir í grein sinni að ungmenni með málþroskaraskanir fá oft ekki þá tegund inngrips 

sem þeir þurfa til að bæta getu þeirra til að tala, hlusta, lesa og skrifa. Hluti af vandamálinu er sá að 

margir þessara einstaklinga eru ekki meðvitaðir um einkennin og bera þess vegna ekki kennsl á þau. 

Þeir glíma þó daglega við ýmsar áskoranir í skólanum sem krefjast þess að málþroskinn sé eðlilegur án 

þess að fá stuðning eða skilning sem þeir þurfa. Mikil þörf er á að geta skimað fyrir þessum vanda til að 

hægt sé að veita viðeigandi inngrip sem fyrst. 

Talið er að rúmlega 7% barna séu með málþroskafrávik (Tomblin o.fl., 1997) sem gerir þau að einni 

algengustu röskuninni á taugaþroska. Röskunin hverfur ekki hjá stórum hluta þeirra sem greinast með 

hana og getur hún fylgt fólki fram á unglingsár og fullorðinsaldur, þó einkennin geti breyst með tímanum 

(Johnson o.fl., 1999; McGregor, 2017; Earle o.fl., 2018). Þó lítið sé vitað um málþroskaraskanir á 

fullorðinsaldri er ýmislegt sem bendir til að hún geti háð einstaklingum í námi og starfi og haft áhrif á 
lífsgæði og framtíðarhorfur (Norbury o.fl., 2016). Þannig getur það haft áhrif á almenna velferð 

einstaklinga að glíma við röskun af þessu tagi. Málþroski er einn af undirstöðuþáttum fyrir árangur í námi 

og hafa rannsóknir sýnt fram á tengsl milli málþroska og menntunar (Reilly o.fl., 2010). Málþroski er 

einnig mjög mikilvægur fyrir félagslega aðlögun (Reilly o.fl., 2010). Samkvæmt Johnson o.fl. (1999) voru 

um það bil 70% fullorðinna sem greindust með málþroskaröskun við 5 ára aldur ennþá undir meðalgetu 

í þáttum sem við koma tungumálinu 14 árum seinna. Þrátt fyrir þessar tölur hefur lítið verið hugað að 

þessum hópi, og bendir allt til að málþroskaröskun meðal fullorðinna sé vangreind bæði hér á landi og 

annars staðar. Ein af ástæðum fyrir því er að ekki eru til haldbær mælitæki sem greina hana (Fidler o.fl., 
2011). 

Skort á rannsóknum á málþroskaröskun má ef til vill einnig tengja við þá staðreynd að röskunin virðist 

vera minna þekkt en aðrar raskanir í taugaþroska með svipað algengi, en það gæti meðal annars helgast 

af því að hugtakanotkun hefur verið á reiki. Áður fyrr var talað um sértæka mál(þroska)röskun (e. specific 

language impairment) eða SLI en nú er hefð fyrir því að tala um málþroskaröskun (e. developmental 

language disorder) eða DLD (Bishop o.fl, 2017). Hugtakið sértæk málröskun átti að vísa til þess að 

röskunin sem var til staðar ætti eingöngu við um mál og væri algjörlega óháð öðrum þáttum eins og til 

dæmis verklegri og óyrtri greind. Almennur þroski væri því dæmigerður og erfiðleikarnir einungis bundnir 

við máltökuna. Í gegnum tíðina hefur þó komið í ljós að röskun á máli, jafnvel þegar hún er talin sértæk, 

er ekki svo klippt og skorin. Í langflestum tilfellum birtist málþroskaröskun með öðrum erfiðleikum hvort 

sem það eru lestarerfiðleikar, námsörðugleikar eða aðrar þroskaraskanir (Paul, Norbury og Gosse, 
2018). Í grein Bishop og félaga (2017) voru ýmis hugtök tengd málröskunum skoðuð af sérfræðingum 

af mismunandi þjóðerni. Meginniðurstaðan var að hugtakið máltruflun (e. language disorder)1 á að taka 

mið af erfiðleikum sem valda skerðingu á virkni í daglegu lífi og eru langvarandi. Þá ætti að nota hugtakið 

                                                   

 

 

 
1 Máltruflun er einskonar yfirhugtak sem nær yfir allar tegundir raskana í máli, s.s. málþroskaröskun 

og málstol. 
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málþroskaröskun (DLD) þegar röskunin er ekki tengd lífeðlisfræðilegri orsök, en sérfræðingarnir voru 

sammála um að ekki ætti að útiloka greiningu á málþroskaröskun þegar aðrir áhættuþættir eru til staðar, 

svo sem taugalíffræðileg frávik (t.d. ADHD eða einhverfa) eða umhverfisþættir (t.d. takmörkuð tækifæri 

til að nema og þróa málfærni). Misræmi milli mállegrar og ómállegrar færni þarf því ekki að vera til staðar 

til þess að notkun hugtaksins sé viðeigandi. Erfitt hefur verið að niðurnjörva þessi hugtök því að þegar 

um er að ræða málþroskaröskun geta vandamálin birst á mismunandi hátt og þau geta skarast á milli 

raskana sem hafa áhrif á tungumálið. Þrátt fyrir það hefur talsverðum árangri verið náð hvað varðar 
þekkingu á orsökum og einkennum málþroskaröskunar, ásamt því að árangur íhlutunar á þessu sviði 

hefur þróast í gegnum árin. Nauðsynlegt er að ná samkomulagi um hugtökin til að fá samræmi í 

rannsóknir svo að þeim geti fleygt fram og hægt sé að nýta þær til góðs. Taka skal fram að tölur fyrir 

algengi málþroskaraskana taka ekki mið af þessari nýju skilgreiningu og ætla má að algengi hækki í 

kjölfar þess að henni var breytt.  

 

1.2 Algengar fylgiraskanir 
Í þessum kafla verður farið yfir algengustu fylgiraskanir málþroskaröskunar og samslátt (e. comorbidity) 

við aðra erfiðleika, hvernig tengslin eru og hver áhrifin eru á einstaklinga. Málþroskaröskun er ekki eins 

þekkt fyrirbæri og þær raskanir sem fjallað er um og því gleymist hún oft í umræðunni. Miðað við algengi 

málþroskaröskunar er umræðan um hana því mjög þörf. Nauðsynlegt er að gera greinarmun á henni og 

öðrum röskunum en á sama tíma skilja hvernig þær geta haldist í hendur hver við aðra. Rannsóknir á 

einstaklingum með ADHD, einhverfu eða geðrænan vanda fjalla gjarnan um mállega erfiðleika þessara 

einstaklinga og því er mikilvægt að skoða þær í þessu samhengi. Nauðsynlegt er að geta borið kennsl 

á og kortlagt mállega erfiðleika þessara einstaklinga svo hægt sé að vinna með þá sérstaklega. 
Skimunartæki fyrir málþroska fullorðinna myndi því koma að góðum notum fyrir ýmsa hópa. 

1.2.1 Athyglisbrestur og ofvirkni 
Ef litið er á rannsóknir á alvarleika og algengi mállegra vandamála kemur í ljós að ekki er veitt eins mikið 

fjármagn í það eins og rannsóknir á ADHD (e. attention deficit hyperactivity disorder) og einhverfu, en 

þær raskanir birtast þó mjög oft í samspili við röskun í málþroska (Bishop, 2010). Athyglisbrestur og 
ofvirkni, eða ADHD eins og tíðkast hefur að kalla röskunina hér á landi, samanstendur af þremur 

megineinkennum; slakri viðvarandi athygli, hvatvísi og ofvirkni (ADHD samtökin, e.d.). ADHD er röskun 

í taugaþroska sem talið er að hrjái um 3-5% barna (Redmond, 2004). Meirihluti einstaklinga með ADHD 

losna ekki við einkennin með aldrinum eins og áður var haldið fram (ADHD samtökin, e.d.). Á 

unglingsaldri er röskunin viðvarandi hjá 50-80% þeirra sem hafa verið greindir með hana. Á 

fullorðinsárum er röskunin enn til staðar í 30-50% tilvika (Barkley, 1997). Fleiri drengir greinast með 

ofvirkni og athyglisbrest en stúlkur (3:1) sem getur stafað af því að stúlkur glíma oft við athyglisbrest 

einan og sér (Barkley, 1997). Þá er vandamálið líklega ekki eins áberandi og hjá þeim einstaklingum 
sem eru einnig hvatvísir og ofvirkir. 

Í grein Redmond (2016) þar sem skoðað er hvernig hægt er að gera greinarmun á ADHD og 

málröskun kemur fram að tilvist ADHD auki ekki málröskun hjá börnum. Frammistaða barna með 
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dæmigerðan málþroska og barna með ADHD á málþroskaprófum er svipuð. Aftur á móti virðast þau 

börn sem glíma við báðar raskanir eiga erfiðara með að leysa verkefni sem reyna á endurheimt og 

vinnsluminni, eins og að endurtaka setningar. Þar af leiðandi er greinilegt að sum einkenni ADHD eru til 

þess fallin að hafa áhrif á frammistöðu á málþroskaprófum sem oft kalla á að einstaklingur eigi að 

endurtaka setningar. Faraldsfræðin sýnir að þessir erfiðleikar fylgjast oft að en þörf er á að vekja meiri 

athygli almennings á málröskunum vegna þess að einkenni þeirra líkjast oft ADHD einkennum, 

sérstaklega inni í skólastofum (Redmond, 2016). Það getur leitt til þess að horft er framhjá 
málskerðingum og gæti því verið að sum börn með málþroskaraskanir eru ranglega talin vera með 

ADHD.  

Sólveig Jónsdóttir (2006) taugasálfræðingur rannsakaði ADHD og fylgikvilla í doktorsverkefni sínu. 

Hennar niðurstöður bentu til þess að málþroskaröskun er mjög vanmetin í greiningu á ADHD og hefur 
ekki verið venja að skima fyrir henni. Rannsókn Sólveigar Jónsdóttur o.fl. (2006) sýndi að slakur 

málþroski er sá þáttur sem spáir helst fyrir um hátt mat kennara á athyglisbresti. Sum einkenni 

athyglisbrests geta að einhverju leyti skýrst af slökum málskilningi og því geta komið upp vandamál við 

greiningu hans. Slakur málskilningur getur verið mjög falinn vandi hjá einstaklingum og kemur oft ekki í 

ljós fyrr en hann er prófaður sérstaklega með formlegum prófum. Sólveig Jónsdóttir (2006) hélt því fram 

að algengasta meðferðin við ADHD væru örvandi lyf en málþroskaröskun sem fylgifiskur ADHD gæti 

verið ástæða þess þegar lyfjagjöf bætir ekki námslega getu eða félagsfærni einstaklinga. Niðurstöður 

þessara rannsókna vekja upp spurningar um hvort að athygliseinkenni ADHD geti í sumum tilvikum 
orsakast af lélegum málskilningi. Það má því segja að ADHD og málþroskaröskun fylgjast oft að en 

sambandið á milli þeirra sé ekki alveg ljóst. Til eru matstæki á íslensku sem greina ADHD hjá fullorðnum 

en sambærileg matstæki á íslensku til að skima eða greina málþroskaröskun hjá þeim aldurshópi eru 

ekki til. Mikilvægt er að rannsaka betur tíðni og áhrif málþroskaraskana hjá fullorðnum með ADHD til að 

bæta mismunagreiningar og skilja betur einkenni, afleiðingar og áhrif þeirra á lífsgæði.  

1.2.2 Einhverfa 
Einhverfa er röskun í taugaþroska sem hefst yfirleitt á fósturstigi og veldur því að heilinn þroskast ekki 

á dæmigerðan hátt. Einkenni einhverfu birtast í skertri færni þegar kemur að félagslegu samspili, máli, 

tjáningu og leik ásamt tilhneigingu til sérkennilegrar, áráttukenndrar hegðunar (Sigríður Lóa Jónsdóttir 

og Evald Sæmundsen, 2014). Dæmi um félagslegt samspil er lítið augnsamband og fá svipbrigði, að 

tengsl við jafnaldra þróist ekki eðlilega og skortur sé á félags- og tilfinningalegri gagnkvæmni. Málþroski 

einstaklinga með einhverfu er seinkaður og sumir tala jafnvel ekkert. Þeir hafa skerta færni til að hefja 
og viðhalda samtali og sumir sýna steglda eða sérkennilega málnotkun. Seinkaður málþroski er eitt af 

fyrstu einkennum sem foreldrar taka eftir hjá börnum sínum þegar grunur kviknar um einhverfu (Sigríður 

Lóa Jónsdóttir og Evald Sæmundsen, 2014). Einnig má nefna sameinaða athygli (e. joint attention) í 

þessu samhengi þar sem hún er oft ekki til staðar hjá einhverfum en hún skiptir miklu máli varðandi 

þróun málþroska síðar meir.  

Mikil umræða hefur verið um samslátt málþroskaröskunar við væga einhverfu (Bishop, 2008). Þar 

sem einstaklingar með einhverfu glíma mjög oft við einhverskonar vanda með málnotkun eru þeir stór 

hluti skjólstæðingahóps talmeinafræðinga. Tjáskiptavandi einstaklinga með einhverfu getur t.d. lýst sér 
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þannig að þeir eru óviðeigandi í samskiptum, tala lítið sem ekkert eða eru með almenna röskun í 

málþroska. Mikilvægt er að geta greint málröskun fullorðinna einstaklinga með einhverfu sérstaklega, 

eins og gert er í greiningarferli barna hér á landi, svo að hægt sé að vinna með þann vanda. Þeir 

félagslegu erfiðleikar sem eru einkennandi fyrir einhverfu birtast ekki alltaf hjá börnum með 

málþroskaraskanir en sum þeirra sýna þó væg einkenni hennar (Bishop, 2008). Einkenni einhverfu gætu 

haft í för með sér slakari árangur á málþroskaprófum og sjálfsmatskvörðum, bæði þegar 

málþroskaröskun er til staðar með einhverfu og þegar erfiðleikarnir eru bundnari við félagslega notkun 
tungumálsins. 

1.2.3 Sálfélagsleg einkenni og hegðunarvandi 
Hvort sem málþroskaraskanir koma fram einar og sér eða samfara öðrum röskunum er ljóst að 

ungmenni með raskanir í máli hafa tilhneigingu til að koma verr út þegar kemur að sálfélagslegum 

þáttum miðað við jafnaldra með dæmigerðan málþroska (Beitchman o.fl., 2001; Botting o.fl., 2016). Ekki 
er ljóst hver tengslin eru á milli andlegrar heilsu og málþroskaröskunar en þar geta erfðir og/eða umhverfi 

og innri þættir einstaklinga spilað inn í (O‘Connor o.fl., 2002). Röskun í máli getur ýtt undir sálfélagslega 

erfiðleika, til dæmis ef einstaklingar ná ekki að gera sig skiljanlega eða skilja ekki almennilega það sem 

sagt er við þá. Slíkt getur kallað fram alls kyns vanlíðan hjá þessum einstaklingum og getur gert þeim 

erfiðara fyrir að mynda vinasambönd (Durkin og Conti-Ramsden, 2007). Newbury, Gibson og Conti-

Ramsden (2019) rannsökuðu þann möguleika að sameiginlegir erfðaþættir gætu legið að baki þessum 

erfiðleikum. Úrtakið þeirra samanstóð af 5435 börnum sem höfðu átt í erfiðleikum með mál en höfðu 

ekki verið greind með einhverfu eða heyrnarskerðingu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að svokallað 
fjölgenaskor fyrir tjáningu við átta ára aldur hafði marktæk tengsl við það að eiga í vandamálum í 

samskiptum við jafningja (e. peer problems) við ellefu ára aldur. Þetta bendir til þess að þessir þættir 

séu tengdir erfðafræðilega, en þess ber að geta að fjölgenaskorið var einungis byggt á sex genum sem 

hafa ekki sýnt óyggjandi fylgni við málþroska og því er fleiri rannsókna þörf. Þó að unnið sé með 

málþroskavanda hjá börnum kemur það vissulega ekki í veg fyrir þau sálfélagslegu einkenni sem geta 

gert vart við sig seinna meir þar sem erfiðleikarnir stafa mögulega af sömu erfðaþáttum. Íhlutun þyrfti að 

beinast bæði að mállegum vandamálum, sem og þeim sálfélagslegu. 

Ripley og Yuill (2005) gerðu rannsókn á nítján drengjum á aldrinum 8-16 ára til að skoða nánar hve 

hátt hlutfall barna með hegðunarvandamál glíma við mállega erfiðleika. Niðurstöðurnar sýndu að drengir 

sem höfðu verið reknir úr skóla vegna hegðunarerfiðleika höfðu lakari stjórn á tjáningu og heyrnrænni 

úrvinnslu miðað við samanburðarhópinn, en sýndu svipaða frammistöðu í málskilningi og óyrtri greind. 
Rannsakendur ályktuðu að mikilvægt er að bera kennsl á mállega erfiðleika þessara drengja til að hægt 

sé að vinna með þá samhliða hegðunarvandanum. Jafnframt sýndi rannsókn Conti-Ramsden, Mok, 

Pickles og Durkin (2013) að ungmenni með málþroskaröskun eru í meiri hættu á að glíma einnig við 

hegðunarvandamál, ofvirkni eða tilfinningaleg einkenni (t.d. stöðugar áhyggjur). Einnig fundust mjög 

sterk tengsl á milli þess að vera með málþroskaröskun og að eiga í vandamálum í samskiptum við 

jafningja. 

Í hverri skólastofu með 30 nemendum má gera ráð fyrir að um tvö börn séu með málþroskaröskun. 

Þessi börn eiga í erfiðleikum með að nota og skilja talað mál á sama hátt og jafnaldrar þeirra og flest 
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þeirra glíma einnig við félagslegan-, tilfinningalegan- og hegðunarvanda (Norbury o.fl., 2016). 

Málþroskaröskun er oft vangreind vegna þess hve falin einkenni hennar geta verið. Börn sem skilja ekki 

fyrirmæli og hlýða af þeim sökum ekki fyrirmælum kennara/foreldra eru oft misskilin og talin þá frekar 

óhlýðin, með mótþróa eða með athyglisbrest (Reed, 2019). Einkenni barna með málþroskaröskun geta 

verið af ýmsum toga, t.d. tilfinningaleg vandamál eins og depurð eða vandi í samskiptum við jafningja 

eins og að einangra sig. Tjáning barna sem hafa slakan málþroska kemur oft út í neikvæðri hegðun ef 

málfærni þeirra gefur þeim ekki færi á að tjá hugsanir sínar og líðan nægilega skýrt. Það sem flækir 
málin enn frekar er hversu margvísleg vandamál koma fram hjá þessum börnum, sum þeirra hafa 

kannski lítil einkenni á einu sviði á meðan önnur eru með flókna samsetningu af tilfinninga- og 

hegðunartengdum einkennum (Conti-Ramsden o.fl., 2018). 

Snow (2019) ræðir í grein sinni margs konar áhættuþætti sem koma fram hjá börnum með 
málþroskaröskun. Þar má nefna geðrænan vanda eins og þunglyndi og kvíða, en einnig illa meðferð 

eins og ofbeldi og vanrækslu í æsku, misnotkun efna/eiturlyfja og lága greindarvísitölu. Erfitt er að segja 

til um hvað sé afleiðing og hvað sé orsök í þessum tilfellum. Snow (2019) nefnir einnig að bág 

efnahagsleg staða (e. socioeconomic disadvantage) getur ýtt undir þessa þætti. Eins má nefna ef 

heimilisaðstæður barna eru slæmar og þau þurfa að dveljast endurtekið á fósturheimilum við misjafnar 

aðstæður geti þau misst af ýmsum tækifærum sem eru nauðsynleg til að ná að þroskast eðlilega. Þetta 

getur unnið á móti eðlilegri þróun á tungumáli og læsi. 

1.3 Málfærni, læsi og vitsmunaleg færni 
Ný rannsókn á ungu fólki sem hafði greinst með málþroskaröskun í æsku sýndi að það hélt áfram að 

standa sig verr en jafningjar á formlegum munnlegum og skriflegum prófum sem taka til málfærni 

(Botting, 2020). Lítill en marktækur hluti þeirra með málþroskaröskun greindu einnig frá erfiðleikum við 
að lesa og skrifa þrátt fyrir að lesa jafnmikið og samanburðarhópurinn (ungt fólk án málþroskaraskana). 

Um langsniðsrannsókn var að ræða og gögnum var safnað fyrst þegar þátttakendur voru 16 ára og síðar 

þegar þeir voru 24 ára. Með því að skoða muninn á þessu aldursbili kom í ljós að þó einstaklingar glími 

við röskun á málþroska virðast þeir ná sér á strik hvað varðar vitræna færni með tímanum. Vitræn færni 

var mæld með Wechsler Intelligence Scale for Children (III) við 16 ára aldur en með Wechsler 

Abbreviated Scale of Intelligence við 24 ára aldur. Samkvæmt þessum niðurstöðum má álykta að slök 

málfærni fylgi einstaklingum með málþroskaröskun fram á fullorðinsár. Ekki eins margir finna fyrir 

langvarandi lestrarerfiðleikum eða sýna áframhaldandi slaka vitræna færni (Botting, 2020).  

Lesblinda (e. dyslexia) er skilgreind sem sértækir námserfiðleikar þar sem einstaklingur á í 

erfiðleikum með hljóðkerfisúrvinnslu og nær því ekki færni í lestri, skrift og stafsetningu þrátt fyrir eðlilega 

greind og hefðbundna kennslu (Lyon o.fl., 2003). Miðað við þessa skilgreiningu eru lesblinda og 

málþroskaröskun tvær aðgreindar raskanir í taugaþroska. Lesblinda orsakast af vanda í 
hljóðkerfisvitund og erfiðleikum með umskráningu á meðan raskanir í máli stafa af erfiðleikum þegar 

kemur að merkingu, setningagerð og málnotkun. Sumar rannsóknir benda þó til þess að frekari tengsl 

séu á milli þessa raskana en áður var talið, m.a. rannsóknir sem sýna að einstaklingar með lesblindu 

glíma oft einnig við erfiðleika í máli og þeir sem eru með röskun í málþroska eiga oft erfitt með að tileinka 

sér lestur (Snowling o.fl., 2003; Bishop, 2008). Adlof og Hogan (2018) komust einnig að því að tengsl 
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séu á milli lesblindu og málþroskaröskunar, börn sem glíma við lesblindu eiga oft erfitt með aðra þætti 

málsins en einungis hljóðkerfið. McArthur og félagar (2000) komust að því að um 50% barna á skólaaldri 

með málþroskaröskun glíma einnig við lestrarerfiðleika sem einkenna lesblindu. 

Catts o.fl. (2005) skoðuðu þetta í langtímarannsókn sinni og vildu komast að því hvort lesblinda og 
málþroskaröskun væru sama eða sitthvor taugaþroskaröskunin. Í fyrri rannsókn þeirra skoðuðu þau 

skörun þessara raskana hjá börnum sem greindust með málþroskaröskun á leikskólaaldri og hvort þau 

fengu lesblindugreiningu síðar á grunnskólaárunum. Í seinni rannsókninni var hljóðkerfisúrvinnsla (e. 

phonological processing) prófuð hjá börnum með einungis málþroskaröskun, börnum með einungis 

lesblindu, börnum með bæði málþroskaröskun og lesblindu og börnum án greindra málþroska- eða 

lestrarvanda. Niðurstöður þessara rannsókna styðja við þá hugmynd að röskun í málþroska og lesblinda 

eru ólíkar raskanir en hugsanlega fylgikvillar hver annarrar. Sterk fylgni er á milli erfiðleika í 
hljóðkerfisúrvinnslu og lestrarvanda en ekki milli erfiðleika í hljóðkerfisúrvinnslu og málþroskaröskunar 

þegar hún birtist ein og sér án lesblindu (Catts o.fl. 2005). 

Margar rannsóknir á lesblindu snúa að hljóðkerfisfærni barna en Adlof og Hogan (2018) ákváðu að 

skoða víðtækari þætti tungumálsins í tengslum við lesblindu, með tilliti til málþroskaraskana. Stór hluti 
barna með málþroskaraskanir greinast mun seinna en mörgum þykir ákjósanlegt og oft ekki fyrr en í 

kjölfar þess að upp hafa komið vandamál í lestri (Catts o.fl., 2006; Tomblin o.fl., 1997). Lesblinda og 

málþroskaröskun eru sambærilegar á þann hátt að þær geta birst án annarra þroskahamlana, geta verið 

óvæntar þegar enginn vandi er með almenna skynjun (sjón og heyrn) og engar aðrar læknisfræðilegar 

skýringar eru þar á. Hægt er að vinna með þær báðar með því að hafa áhrif á umhverfið eins og að 

kenna viðeigandi lestraraðferðir eða ýta undir tungumálanotkun í samskiptum. Þrátt fyrir að börn með 

lesblindu glími ekki við málþroskaröskun hallar oft á málfærni þeirra, jafnvel fleiri þætti tungumálsins en 

einungis þann hljóðkerfisfræðilega. Mikilvægt er að hafa í huga að íhlutun barna ætti í raun að snúa að 
styrkleikum og veikleikum hvers barns fyrir sig burtséð frá því hver greiningin er sem þau fá eða hafa. 

Fylgjast þarf með börnum sem greind eru með lesblindu en virðast ekki eiga í vanda með að tileinka sér 

tungumálið vegna þess að þau eru í áhættuhóp fyrir mállegan vanda sem gæti komið betur fram síðar 

(Adlof og Hogan, 2018).  

Út frá þessari umfjöllun er ljóst að lesblindu er oft að finna hjá börnum með málþroskaröskun. Hægt 

er að segja að lesblinda, líkt og einhverfa og ADHD, sé röskun/fötlun sem almenningur þekkir vel, á 

meðan lítil vitneskja er um málþroskaröskun. Málþroski er oft ekki kannaður fyrr en lesblindugreining 

liggur fyrir sem veldur því að börn greinast alltof seint með máþroskaröskun. Mikill munur er á stuðningi 

sem veittur er börnum með lesblindu miðað við stuðning barna með málþroskaröskun og helst sá munur 

fram á fullorðinsár (Bishop, 2008). Mikilvægt er að hafa matstæki sem metur málþroska einstaklinga 

óháð lesblindu. 

1.4 Málþroskaröskun á fullorðinsaldri og lífsgæði 
Eins og fram hefur komið virðist málþroskaröskun viðhaldast fram á fullorðinsár (Johnson o.fl., 1999; 

McGregor, 2017; Earle o.fl., 2018; Botting 2020). Rannsóknir hafa verið gerðar á háskólanemum með 
sögu um málþroskaröskun og þeir bornir saman við aðra háskólanema með dæmigerðan málþroska. 

McGregor o.fl (2013) könnuðu getu þeirra til að læra ný orð og komust að því að erfiðleikarnir liggja 
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yfirleitt í umskráningu frekar en að viðhalda nýju orði í minninu. Umskráning (e. encoding) er eins konar 

frumúrvinnsla nýrra upplýsinga og til að kanna hana voru háskólanemarnir prófaðir strax eftir þjálfun og 

aftur viku seinna. Þeir lærðu ný orð og merkingu þeirra og strax í kjölfarið voru þeir prófaðir. Nemendur 

með málþroskaröskun náðu að rifja upp færri orð og merkingu þeirra samanborið við jafnaldra þeirra 

strax eftir þjálfun. Eftir viku var bilið á milli hópanna stöðugt hvað varðar merkingu orðanna sem bendir 

til þess að vandinn felist ekki í því að geyma merkinguna í minninu. Aftur á móti varð bilið meira þegar 

kom að umskráningu og formi orðanna og því erfiðara að festa það í minni heldur en merkinguna. 

McGregor o.fl. (2020) hafa haldið áfram að rannsaka þetta efni til að sýna fram á hvar erfiðleikarnir 

liggja helst hjá fullorðnum með málþroskaröskun þegar kemur að því að læra ný orð. Í rannsókninni var 

notast við MTT og stafsetningarpróf til að finna þá sem glíma við málþroskaröskun. Tilgáta höfunda var 

sú að vandinn liggi í umskráningu og að þessi hópur eigi erfiðara með að læra form orðanna heldur en 
að tengja þau við skilgreiningu. Einnig skoðuðu þau muninn á frammistöðu karla og kvenna með 

málþroskaröskun. Þátttakendur áttu að læra 15 ný orð og voru í kjölfarið prófaðir daginn eftir, viku seinna 

og mánuði seinna. Þátttakendur með málþroskaröskun þurftu almennt fleiri tilraunir til að læra orðin til 

fulls en samanburðarhópurinn. Veikleiki þeirra lá í umskráningu orðanna á meðan þeir búa yfir 

ákveðnum styrkleika við að muna orðin. Það virðist vera mjög krefjandi fyrir fullorðið fólk með 

málþroskaröskun að umskrá form orða en þeir eiga auðveldara með að þekkja merkingu orðanna. 

Lítið hefur verið um rannsóknir á einkennum málþroskaröskunar á fullorðinsárum og áhrifum hennar 

á líf, lífsgæði og félagslega og hagræna stöðu (e. socioeconimic status). Nýlega var gerð rannsókn sem 

ætlað var að skoða lestrarfærni og vitsmunafærni háskólanema á aldrinum 18-35 ára (Del Tufo og Earle, 

2020). Í þessari rannsókn var MTT einnig notað til að flokka háskólanema með málþroskaröskun ásamt 

stafsetningarprófi. Rannsakendur komust að því að einstaklingar sem greindu frá erfiðleikum á sviði 

málþroska stóðu enn frammi fyrir áskorunum á fullorðinsaldri sem geta truflað námsfærni. Notuð voru 
stöðluð próf sem mæla lestur, talað mál og vitræna færni ásamt greiningarsögu nemendanna. Þeir sem 

glímdu við málþroskaröskun, samkvæmt MTT og stafsetningarprófi, voru með slakt yrt vinnsluminni og 

áttu erfitt með að lesa setningar hratt. Það kom á óvart þar sem höfundar höfðu getið sér til um að 

erfiðleikar hjá einstaklingum með málþroskaröskun væru meira bundnir við slakan lesskilning frekar en 

lesfimi (Del Tufo og Earle, 2020). Þeir sem höfðu verið greindir með lesblindu áttu fyrst og fremst í 

erfiðleikum með hljóðkerfisfræðilega þætti. Það getur gert nemendum erfiðara fyrir í námi t.d. að glósa 

í tímum þar sem þeir heyra ný orð og hugtök ef þeir ná ekki að umskrá þau rétt. Niðurstöður þessarar 
rannsóknar benda til þess að fullorðnir einstaklingar með málþroskaröskun og/eða lesblindu halda áfram 

að takast á við svipaðar áskoranir og þeir hafa gert frá barnsaldri. Með viðeigandi stuðningi ættu 

háskólanemar sem hafa frávik í mál- eða lestrarfærni að geta náð betri árangri og lokið gráðunni sinni 

(Del Tufo og Earle, 2020). 

Snow og félagar (2019) gerðu rannsókn á 50 ungmennum (meðalaldur 16 ár), sem höfðu verið tekin 

út úr hefðbundnu skólaumhverfi og sett í önnur úrræði. Niðurstöður sýndu að 72% þessara einstaklinga 

áttu í vanda með mál samkvæmt stöðluðum mælingum ásamt því að lesskilningur hjá 47,5% þeirra var 

sambærilegur og meðalfærni 12 ára barna sem ekki hafa greinst með raskanir. Bresk rannsókn á 

málfærni unglinga leiddi í ljós að við 16 ára aldur áttu 40% barna með málþroskaröskun erfitt með 

samskipti við jafnaldra (St. Clair, Picles, Durkin og Conti-Ramsden, 2011). Það getur haft mikið að segja 
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fyrir félagsleg tengsl að geta gripið snögglega það sem aðrir segja og að geta tjáð sig hiklaust. Í rannsókn 

Knox og Conti-Ramsden (2003) kom fram að 36% þátttakenda með málþroskaröskun upplifðu sig í 

hættu á að verða fyrir einelti í skóla á meðan einungis 12% jafnaldra með dæmigerðan málþroska 

greindu frá slíku. Þær ályktuðu að ástæðan fyrir þessu gæti verið sú að þeir sem glíma við 

málþroskaröskun virðast hafa lægra sjálfsálit og eiga erfiðara með að svara fyrir sig. 

Records, Tomblin og Freese (1992) greindu frá því að ungmenni með málþroskaröskun væru með 

marktækt lægri laun heldur en jafnaldrar með eðlilegan málþroska. Fullorðnir einstaklingar með 

málþroskaröskun eru jafnframt í meiri hættu á atvinnumissi í samanburði við aðra jafnaldra (Conti-

Ramsden og Durking, 2008). Þeir einstaklingar sem sýna vægari einkenni eru líklegri til að vera í vinnu 

en eru gjarnan í störfum sem krefjast ekki mikillar sérhæfingar (Whitehouse o.fl., 2009). Allt þetta bendir 

til lakari lífsgæða hjá einstaklingum með málþroskavanda. Þrátt fyrir að ofangreindar rannsóknir sýni 
fram á að málþroskafrávik séu áfram til staðar hjá fullorðnum vantar ennþá matstæki hér á landi sem 

talmeinafræðingar geta notað til að bera kennsl á einstaklinga sem eiga í erfiðleikum með málið en hafa 

aldrei fengið greiningu. 

1.4.1 Málraskanir innan réttarkerfisins 
Alþjóðleg gögn benda til þess að ungmenni innan réttarkerfisins eru líklegri til að eiga í erfiðleikum með 
bæði skilning og tjáningu (Anderson, Hawes og Snow, 2016). Einhver hluti þeirra á einnig erfitt með læsi 

og þessir þættir hafa vissulega áhrif á skólagöngu, félagstengsl og árangur í starfi. Það að styrkja 

tjáskipti og læsi getur verið forvörn fyrir áhættuhegðun og vanda. Slík vinna getur komið í veg fyrir að 

ungmenni lendi í vanda og komist jafnvel í kast við lögin. Bryan (2004) rannsakaði algengi erfiðleika 

þegar kemur að málfærni hjá ungmennum sem brotið hafa af sér. Hún komst að þeirri niðurstöðu að 

hátt hlutfall þeirra sem gerast brotlegir eiga erfitt með mál og samskipti. Ungmennin voru prófuð á ýmsum 

sviðum tungumálsins, svo sem í skilningi og málfræðihæfni, og 47% þeirra sýndu fram á erfiðleika á 

fleiri en einu prófi. 

Rost og McGregor (2012) könnuðu skilning ungmenna með málþroskaröskun sem ekki höfðu komist 

í kast við lögin á sjaldgæfum hugtökum sem notuð eru innan réttarkerfisins í Bandaríkjunum, t.d. þegar 

farið er með Miranda warning/rights (réttindi grunaðra glæpamanna). Hugtökin eru yfirleitt notuð við 

handtökur, yfirheyrslur og jafnvel í réttarsal. Niðurstöðurnar sýndu að þessi hópur hafði ekki jafna 
möguleika við slíkar aðstæður vegna lélegs skilnings á þessum hugtökum. Ungmenni þurfa ákveðinn 

skilning til að geta ráðið við aðstæður af þessum toga, hvort sem þau hafa brotið af sér, liggja undir 

grun, eru vitni eða fórnarlömb. Þau verða að geta svarað ákveðnum spurningum og geta haldið þræði í 

frásögn. Því miður hefur tíðkast innan lögreglunnar í Bandaríkjunum að spyrja flókinna og truflandi 

spurninga sem gerir ungmennum erfiðara fyrir að svara, sérstaklega ef þau eiga í erfiðleikum með 

tungumálið. Þá kom fram í grein Agnew og félaga (2006) að lögreglan virðist ekki nota hjálplegar aðferðir 

sem gagnast einstaklingum á þessum aldri. Snow (2019) komst að þeirri niðurstöðu að alvarleiki 
röskunarinnar og skilningur fagfólks og þjónustuaðila skipta máli þegar kemur að úrræðum fyrir þau 

ungmenni sem sýna einhvers konar glæpahegðun. Miðað við algengi málþroskaröskunar hjá þessum 

hópi er ljóst að starf talmeinafræðinga er nauðsynlegt í réttarkerfinu því þeir geta veitt mikla innsýn og 

fræðslu um alla þá þætti sem tengist röskuninni. 
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Í grein Stanford (2019) kemur fram að einhverfa og aðrar vitrænar- og samskiptaraskanir setja 

ungmenni í aukna hættu á að vera refsað af yfirvöldum vegna mistúlkunar á hegðun þeirra. Misskilningur 

getur átt sér stað vegna erfiðleika þeirra á sviði stýrifærni (e. executive functioning), tjáningar og 

skilnings (e. expressive and receptive language) og úrlausnar á vandamálum (e. problem solving). Í 

sömu grein er rætt um að tími sé til kominn að réttarkerfið geti greint á milli tjáskiptaraskana og 

geðrænna sjúkdóma. Eitt af því sem gæti komið í veg fyrir slíka misgreiningu er mat talmeinafræðinga 

með viðeigandi matstækjum. Einnig er talað um að verulegt hlutfall af ungmennum sem komast í kast 
við lögin eða lenda í fangelsi eru líkleg til að glíma við einhvers konar málröskun sem hefur ekki verið 

greind né meðhöndluð.  

LaVigne og Miles (2018) skrifuðu grein um mál sem varð mjög þekkt eftir að heimildaþáttaröðin 

Making a Murderer kom út á Netflix árið 2015. Þættirnir segja sögu Steven Avery frá Wisconsin og 16 
ára frænda hans, Brendan Dassey. Þeir voru dæmdir fyrir hrottalegt morð á Teresu Halbach árið 2006. 

Áhorf þáttanna vakti margar spurningar varðandi það hvort þeir væru í raun sekir eða hvort þeir hefðu 

orðið fyrir rangri sakfellingu. Skiptar skoðanir voru um það hvort Steven væri sekur eða saklaus en flestir 

virðast vera sammála um sakleysi Brendans. Reglulega í þáttunum kom fram að hann væri með 

þroskaskerðingu að einhverju leyti og lága greindarvísitölu. LaVigne og Miles (2018) kynntu sér málið 

nánar, skoðuðu réttargögn og komust að þeirri niðurstöðu að hann væri í raun með alvarlega málröskun 

og sértæka námserfiðleika. Telja LaVigne og Miles að lélegur málþroski Brendans og flókið orðalag 

lögreglumanna við yfirheyrslur hafi stuðlað að því að hann játaði á sig morð sem hann framdi ekki, með 
þeim afleiðingum að hann var dæmdur í lífstíðarfangelsi. 

Málþroskaröskun finnst gjarnan meðal ungmenna sem brjóta af sér eða sýna áhættuhegðun 

(Anderson, Hawes og Snow, 2016; Bryan, 2004). Þegar ungmenni þurfa að takast á við réttarkerfið er 

mikið í húfi og þau þurfa að reiða sig á góðan málskilning, orðaforða og skýra tjáningu til að geta borið 
hönd fyrir höfði sér og komið í veg fyrir að brotið sé á réttindum þeirra. Samfélagið þarf að geta fundið 

þessa einstaklinga og áttað sig á þeim vanda sem þeir glíma við til að geta veitt þeim viðeigandi aðstoð. 

Þá getur betri þjónusta við börn með slakan málþroska og úrræði til að bæta færni þeirra til tjáskipta 

gagnast þeim á mikilvægum tímapunktum í framtíðinni. 

1.5 Próf og mælitæki hérlendis og erlendis 
Ekki eru til mörg mælitæki sem meta málþroska ungmenna og fullorðinna en erlendis hafa verið gefin 

út ýmis próf sem mæla einstaka undirþætti málsins. Children‘s Communication Checklist (CCC-2) er 

enskt próf sem gefið var út 2003 og skimar fyrir málnotkunarvanda barna frá 4-16 ára (Pearson Clinical 

Assessment, e.d.-a). Annað dæmi um staðlað próf á ensku er Clinical Evaluation of Language 

Fundamentals (CELF-4 og CELF-5) og er það notað til að meta alhliða málþroska einstaklinga á 

aldrinum 4-21 árs (Semel, Wiig og Secord, 2003; Pearson Clinical Assessment, e.d.-b). The 
Comprehensive Assessment of Spoken Language (CASL) er einnig staðlað próf sem metur máltjáningu 

einstaklinga til 21 árs aldurs (Carrow-Woolfolk, 1999) og The Test of Adolescent and Adult Language 

er málfærnipróf notað fyrir einstaklinga upp að 25 ára aldri (Hammil, Brown, Larsen og Wiederholt, 

1994). Þessi próf hafa aldursviðmið sem ná yfir hluta ungmenna en þau próf sem hafa til dæmis norm 

upp í 80-99 ára (PPVT og CREVT) meta einungis orðaforða. Ýmis próf og mælitæki (bæði íslensk og 



  

22 

erlend) hafa einnig verið samin fyrir fullorðna sem hafa fengið t.d. málstol vegna heilablóðfalls eða 

heilaskaða. 

Á Íslandi er ekki til neitt staðlað próf fyrir einstaklinga eldri en 16 ára sem metur málþroska. Told-2I 

er málþroskapróf fyrir börn á aldrinum 8-13 ára (Menntamálastofnun, e.d.-a) og Orðalykill er 
orðaforðapróf fyrir 6-16 ára börn þar sem útskýra á 55 orð (Menntamálastofnun, e.d.-b). Þetta gæti verið 

ein ástæðan fyrir því að erfitt er að greina málþroskaröskun hjá ungmennum og fullorðnum. Hér á landi 

hafa málsýni gjarnan verið notuð til að kortleggja mállega færni eldri einstaklinga. Málsýni eru stutt 

sýnishorn af máltjáningu einstaklinga og eru þau notuð til að skoða virka tjáningu, orðaforða, meðallengd 

segða, fjölda mismunandi orða, málfræðivillur og málfræðiatriði. Þau eru mikilvæg við greiningu 

málþroskafrávika en ættu að vera notuð samhliða stöðluðum prófum. Til eru íslensk viðmið fyrir 

meðallengd segða, heildarfjölda orðmynda og fjölda mismunandi orðmynda en þau eru fyrir börn á 
aldrinum 2;6 – 6;6 (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015). Erlendis hafa verið gerð 

ýmis próf sem hægt væri að þýða og prófa á íslensku. Einnig hafa verið gerð íslensk próf sem meta 

einstaka undirþætti málsins sem mætti styðjast við. Mögulega væri hægt blanda saman atriðum úr 

mismunandi prófum til að fá heildarmynd af máli og málnotkun fullorðinna einstaklinga. Það getur haft 

mjög mikið að segja að hafa matstæki til að vita hvar vandinn liggur og hvers konar stuðning og skilning 

einstaklingurinn þarf frá samfélaginu. Það er því mikil þörf á matstæki sem hægt væri að nýta hér á landi 

til að meta málþroska. 

Fidler o.fl. (2011) gerðu rannsókn til að meta notagildi ýmissa matstækja í skimun fyrir 

málþroskaröskun á fullorðinsaldri og settu fram tillögur sem ýmsir rannsóknahópar hafa farið eftir á 

undanförnum árum (sjá t.d. Del Tufo og Earle, 2020 og McGregor o.fl., 2020). Þar sem grein Fidler og 

félaga (2011) var innblástur að núverandi rannsókn ritgerðarhöfundar verður fjallað nokkuð ítarlega um 

hana hér að neðan. Alls voru 192 enskumælandi fullorðnir þátttakendur í rannsókninni sem skipt var í 
þrjá hópa; fullorðnir einstaklingar með námserfiðleika, fullorðnir með sögu um tal- og/eða málerfiðleika 

og foreldrar barna sem greinst hafa með sértæka málþroskaröskun (e. specific language impairment). 

Auk þessara þátttakenda voru myndaðir þrír samanburðarhópar með einstaklingum sem endurspegluðu 

tilraunahópana með tilliti til kyns og aldurs. Allir þátttakendur höfðu ensku að móðurmáli og enginn þeirra 

stamaði, var með verkstol né þvoglumæli. Í rannsókninni voru einstaklingar með athygliserfiðleika ekki 

útilokaðir vegna þess hversu algengt það er að ADHD fylgi málröskunum. Alls voru níu mælitæki prófuð 

sem kanna ýmsa þætti tungumálsins eins og hljóðkerfisfræðilega þætti, setningafræði og 
merkingarfræði. Þar má nefna bullorða-, stafsetningar-, málfræði-, setningafræði- og orðaforðapróf. 

Niðurstöður sýndu að þrjú mælitæki voru nákvæmust í að bera kennsl á málþroskaröskun innan 

tilraunahópanna. Það voru MTT (44 fyrirmæli), 15-orða stafsetningarpróf og CELF-4 WD (undirpróf með 

20 orðaskilgreiningum (e. word definitions)). Þessi þrjú próf samanlögð voru næm á þá sem eiga 

sannarlega í erfiðleikum með tungumálið (e. true positives – sensitivity) og reyndust nægilega sértæk til 

að greina þá frá sem ekki eiga við málerfiðleika að stríða (e. true negatives – specificity). 

Stafsetningarprófið og MTT voru nákvæmust í að greina þá sem höfðu verið í talþjálfun einhvern tímann 

áður (Fidler o.fl., 2011). 

Út frá þessum niðurstöðum má álykta að samanlögð útkoma úr MTT (málskilningur), 

stafsetningaprófi (umskráning) og orðaskilgreiningum (orðaforði) sé nokkuð sértæk og næm á 
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málþroskavanda hjá fullorðnum (Fidler o.fl., 2011). Þar sem Token test hefur verið notað víða í þessum 

tilgangi eftir að rannsókn Fidler o.fl. kom út 2011 (sjá t.d. Del Tufo og Earle, 2020 og McGregor o.fl., 

2020) er áhugavert að kanna notagildi þess hérlendis, á íslensku, og hversu næm sú útgáfa er á 

málskilning fullorðinna einstaklinga. Einnig væri áhugavert að sjá hvernig orðaskilgreiningar og 

stafsetningarpróf kæmi út hjá íslensku þýði en slík próf eru ekki til hér á landi fyrir fullorðna (Orðalykill 

og TOLD-2I eru einu mælitækin sem prófa orðaskilgreiningar en eins og fram hefur komið hér að ofan 

þá eru þessi próf ekki stöðluð fyrir einstaklinga eldri en 16 ára). 
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að leggja grunn að skimunartæki fyrir málþroska fullorðinna þar sem 

ekkert slíkt próf er til hér á landi. Slíkt matstæki gæti gagnast í almennri skimun á 

málþroskavandamálum, til dæmis innan stórra hópa í skólum eða fangelsum eða í rannsóknatilgangi, 

svo sem á sviði faraldsfræði eða við leit að erfðaþáttum að baki málþroskavandamálum. Því var lagt 

upp með að prófið gæti í framtíðinni verið á rafrænu formi þar sem slík útgáfa væri einfaldari og styttri í 
fyrirlögn og úrvinnslu. Á grundvelli niðurstaðna Fidler og félaga (2011), sem rannsökuðu næmi ýmissa 

mælitækja á málþroska fullorðinna, var ákveðið að þýða og aðlaga Modified Token Test (MTT) en leggja 

einnig fyrir annað próf og aðra mælikvarða sem gætu varpað ljósi á tengsl MTT við málþroska og 

lesblindu.  

Einstaklingum á aldrinum 18-30 ára var boðin þátttaka. Ekki var leitað sérstaklega eftir þátttakendum 

með erfiðleika eða röskun í máli vegna þess að eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að skoða 

almenna dreifingu á skorum einstaklinga á matstækjunum. Aldurshópurinn var ákvarðaður út frá 

sjálfræðisaldri á Íslandi þar sem einstaklingur verður formlega fullorðinn við 18 ára aldur. Til að takmarka 

möguleg áhrif aldurs á niðurstöður var hámarksaldur þátttakenda 30 ár.  

 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  

• Ber dreifing niðurstaðna á hinu íslenska MTT prófi þess merki að það gæti verið næmt á 

einstaklingsmun í málþroska fullorðinna á Íslandi?  

• Sýnir MTT fylgni við önnur mælitæki og spurningalista sem geta varpað ljósi á réttmæti mælitækisins 

í rannsóknum á málþroska fullorðinna?  

• Hver eru tengsl þeirra ólíku mælitækja sem prófuð voru við almennar sjálfsmats- og 

bakgrunnsspurningar sem gefa til kynna erfiðleika á sviði málþroska og/eða lesturs?  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Þátttakendur 
Alls var 31 þátttakandi í rannsókninni á aldrinum 18-30 ára, þrettán karlar og átján konur, og var 

meðalaldurinn 24 ár. Úrtakið var tekið úr almennu þýði og ekki var leitast sérstaklega eftir einstaklingum 

með málþroskaröskun. Um var að ræða hentugleikaúrtak þar sem leitað var til vinnustaða á Akranesi 
um leyfi til að nálgast einstaklinga og bjóða þátttöku í rannsókninni. Auglýst var eftir þátttakendum í 

rannsóknina hjá Elkem, Þorpinu frístundamiðstöð og í Fjölbrautaskóla Vesturlands en flestir 

þátttakendanna voru starfsmenn í Þorpinu eða útskriftarnemar í Fjölbrautaskóla Vesturlands. 

3.2 Mælitæki 
Þau mælitæki og próf sem valin voru til notkunar í þessari rannsókn eru fjögur talsins; Modified Token 

Test (MTT) sem þýtt var á íslensku af rannsakanda fyrir þetta meistaraverkefni, stytt útgáfa af 

Setningafræðiprófi Sigríðar Magnúsdóttur og Sigríðar Arndísar Þórðardóttur (2017),2 Adult Reading 

History Questionnaire (ARHQ) lesblindukvarðinn (Gyða Björnsdóttir o.fl., 2014), og að lokum La Trobe 

Communication Questionnaire (LTCQ) spurningalisti um tjáskiptafærni (Douglas, O'Flaherty og Snow, 

2000). Ennfremur voru þátttakendur beðnir um að svara spurningum um málfærni, málþroska og lestur 
(sjá nánar í kafla 3.2.5.). 

3.2.1 Modified Token Test (MTT) 
Fyrsta Token Test prófið var gefið út árið 1962 til að kanna málskilning einstaklinga með málstol (De 

Renzi og Fagolini, 1962). Modified token test (Morice og McNicol, 1985) er breytt útgáfa af upprunalega 

Token Test prófinu sem innihélt 62 atriði. Í gegnum tíðina hefur prófinu verið breytt og það aðlagað eftir 
því hvaða hóp einstaklinga er verið að prófa. Útgáfurnar eru mislangar og misflóknar en flestar innihalda 

20 plastform í tveimur stærðum (stórum og smáum) sem eru ýmist hringlaga eða ferningar í fimm litum. 

Formunum er raðað upp á ákveðinn hátt fyrir framan þátttakanda sem fær síðan fyrirmæli/leiðbeiningar 

og á að fylgja þeim. Í upphafi prófsins eru fyrirmælin frekar einföld en eftir því sem líður eykst lengd 

fyrirmælanna og þau verða flóknari (Sarno, 1998; Johnstone, Owens og Lawrie, 2010). Dæmi um 

fyrirmæli í prófinu er Snertu ferninginn sem er við hliðina á ferningnum fyrir neðan rauða hringinn. MTT 

er notað til að meta færni einstaklinga til úrvinnslu flókinnar málfræði og til að vinna úr setningum (e. 

Receptive syntactic processing) og er þekkt fyrir það að vera næmt á langvarandi vanda hjá fullorðnum 
sem voru í talþjálfun sem börn (Tomblin, Freese og Records, 1992). Sú útgáfa af prófinu sem notast er 

við í þessari rannsókn innheldur 44 fyrirmæli og er lengri og flóknari en margar aðrar útgáfur vegna þess 

að því er ætlað að vera næmt á væg vandamál hjá einstaklingum sem ekki hafa fengið greiningu á 

málþroskaröskun. Prófið var þýtt yfir á íslensku af rannsakanda. Þýðingin var svo aðlöguð að litum á 

                                                   

 

 

 
2 Iris Edda Nowenstein stytti Setningafræðiprófið fyrir þessa rannsókn. 
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formum sem tilheyra eldri útgáfu (McNeil og Prescott, 1978). Í núverandi rannsókn voru fyrirmælin gefin 

af rannsakanda sem sá um fyrirlögn, en í rannsókn Fidler og félaga voru fyrirmælin spiluð úr tölvu fyrir 

próftaka, sem hafði formin fyrir framan sig (Fidler, Plante og Vance, 2011). Eitt stig er gefið fyrir hvert 

rétt svar og því er hæsta skor fyrir þetta próf 44 stig. Sjá má þýdda útgáfu MTT sem notuð var í þessari 

rannsókn aftast undir kaflanum Fylgiskjal A. 

3.2.2 Setningafræðipróf 
Setningafræðipróf Sigríðar Magnúsdóttur og Sigríðar Arndísar Þórðardóttur (2017) var upprunalega 

hannað fyrir fullorðið fólk með máltruflun eftir heilaskaða og hefur það verið mest notað fyrir slíka 

einstaklinga. Prófið metur skilning á tíu ólíkum setningagerðum en fyrir þessa rannsókn var prófið stytt 

niður í 10 setningar (með leyfi höfundar) og voru valdar þær fimm setningagerðir sem reynst hafa 

erfiðastar; löng þolmynd, kjarnafærsla með og án hjálparsagnar, spurnarsetningar (spurt um andlag), 

og andlagsklofningssetningar (Sigríður Arndís Þórðardóttir, 2014; Sigríður Magnúsdóttir, Höskuldur 
Þráinsson og Iris Edda Nowenstein, 2018). Fyrirlögn fer þannig fram að prófandi les setningar fyrir 

próftaka og á hann þá að velja eina mynd af þremur sem honum finnst eiga við hverja setningu. 

Myndirnar eru teiknaðar svarthvítar myndir sem koma fyrir þrjár á einu blaði. Tvær myndanna tengjast 

athöfninni sem lýst er en munurinn á þeim er hvort strákur eða stelpa er gerandi eða þolandi 

athafnarinnar. Þriðja myndin sýnir aðra athöfn en lýst er og tengist því ekki setningunni. Einungis ein 

mynd passar við hverja setningu og ef próftaki velur rétta mynd fær hann rétt svar. Dæmi um setningu 

úr prófinu er Stráknum er stelpan að ýta og á mynd 1 má sjá þær myndir sem fylgja þeirri setningu (rétt 

svar: fyrsta myndin). Styttu útgáfuna af prófinu má finna aftast undir kalfanum Fylgiskjal B. 

 

 

 

 

Mynd 1. Prófmynd út Setningafræðiprófi Sigríðar Magnúsdóttur og Sigríðar A. Þórðardóttur. 
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3.2.3 ARHQ Lesblindukvarði 
Adult Reading History Questionnaire (ARHQ) er áreiðanlegur (Cronbach‘s alpha = 0,92) lesblindukvarði 

fyrir fullorðna sem hefur verið staðlaður á íslensku (Gyða Björnsdóttir o.fl., 2014). Íslensk útgáfa 

kvarðans, ARHQ-Ice, var prófuð á 419 einstaklingum sem höfðu áður verið greindir með sértæka 

lestrarerfiðleika samkvæmt ICD-10 ásamt 679 manns sem skilgreindu sig án lestrarerfiðleika. Listinn 
inniheldur 22 atriði og skimar fyrir lesblindu. Hverju atriði er svarað á 5 punkta Likert-kvarða frá 0-4 og 

er því hægt að skora frá 0-88. Heildarskori er þá deilt með 88 til að fá út prósentuhlutfall frá 0-1. Viðmiðið 

sem bendir til þess að einstaklingur gæti verið með lesblindu er 0,43 eða hærra. Því hærra sem skorið 

er, því meiri líkur eru á því að um lesblindu sé að ræða (Lefly og Pennington, 2000). Þáttagreining á 

kvarðanum benti til þess að hann innihéldi þrjá þætti sem hægt er að nota sem undirskala (Gyða 

Björnsdóttir o.fl., 2014): Lesblindueinkenni (ARHQ Einkenni; 12 spurningar), Minni (ARHQ Minni; 3 

spurningar) og Lestur (ARHQ Lestur; 7 spurningar). Undirskalinn Lesblindueinkenni samanstendur af 
spurningum sem viðkoma algengum einkennum lesblindu, dæmi um spurningu í þeim skala er Víxlaðir 

þú bókstöfum eða tölustöfum þegar þú varst barn?. Nokkrar spurningar um það hvort viðkomandi eigi 

erfitt með að muna t.d. nöfn, símanúmer eða flókin munnleg fyrirmæli tilheyra undirskalanum Minni. 

Spurningar eins og Hve margar bækur lest þú þér til ánægju á ári hverju? tilheyra undirskalanum Lestur. 

ARHQ lesblindukvarðann má finna aftast undir kaflanum Fylgiskjal C. 

 

3.2.4 La Trobe spurningalisti um tjáskiptafærni 
LaTrobe Communication Questionnaire (LTCQ) er sjálfsmatslisti um tjáskipti og málnotkun sem 

upphaflega var þróaður fyrir ungt fólk sem hefur hlotið heilaskaða (Douglas, O'Flaherty og Snow, 2000). 
Til eru tvær útgáfur, önnur sem lögð er fyrir einstaklinginn og hin fyrir aðstandanda hans og er því hægt 

að skoða hver upplifun beggja aðila er á tjáskiptafærni þess sem hlotið hefur heilaskaða. Í þessari 

rannsókn var einungis notuð útgáfan sem lögð er fyrir eintaklinginn. Spurningalistinn samanstendur af 

30 spurningum sem snúa m.a. að því hvernig einstaklingnum gangi að tjá sig og skilja aðra, hvort hann 

hafi vald á þeim orðum sem hann þarf og hvernig hann upplifir sig í samræðum. Dæmi um spurningu á 

LTCQ er Þegar þú talar við aðra átt þú í erfiðleikum með að finna orð sem þú ætlar að nota? Svörin eru 

sköluð á 4 stiga Likert-kvarða þar sem (1) aldrei/sjaldan, (2) stundum, (3) oft og (4) oftast/alltaf. Lægst 
er hægt að fá 30 stig en hæst 120 stig. Því fleiri stig sem viðkomandi fær því meiri vanda telur hann sig 

eiga í tjáskiptum. Enska útgáfan af LTCQ er áreiðanlegur listi (Cronbach‘s alpha = 0,8596) og sýnir 

stöðugleika milli mælinga og er vænleg leið til að mæla hvernig fullorðnir einstaklingar skynja 

tjáskiptahæfni sína (Douglas, O'Flaherty og Snow, 2000). Kvarðinn snýr m.a. að málnotkunarlögmálum 

Grice (1975) um magn (að útskýra nógu vel það sem um ræðir en ekki fara út í óþarfa smáatriði), gæði 

(nákvæmni og sannleikur), tengsl (tala um það sem skiptir máli hverju sinni) og hátt (hvernig 

einstaklingur tjáir sig) og voru spurningarnar samdar með þá þætti í huga. Til eru óbirt íslensk 

viðmiðunargögn frá 105 manna úrtaki sem safnað var 2016 og 2018 þar sem meðaltal stiga var 42,9 og 
staðalfrávikið 7,5 (munnleg heimild, Þórunn H. Halldórsdóttir, 29. maí 2020). Þó LTCQ hafi upphaflega 

verið þróaður fyrir fólk með ákominn heilaskaða hefur hann verið notaður þó nokkuð í rannsóknum til að 
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meta tjáskiptafærni ungmenna sem tilheyra ekki þeim hópi (Swain, Eadie og Snow, 2020; Snow o.fl., 

2019; Snow og Woodward, 2017). LTCQ listann má finna aftast undir kaflanum Fylgiskjal D. 

 

3.2.5 Spurningar um málfærni, málþroska og lestur 
Til viðbótar við mælitækin að ofan voru þátttakendur spurðir nokkurra spurninga um málþroska, lestur 

og málfærni. Þátttakendur voru beðnir um að meta málfærni sína (Hversu góða metur þú málfærni 

(skilningur og tjáning) þína miðað við jafnaldra?) á skalanum 1 (mjög slök) – 7 (mjög góð). Þá var notast 

við fullyrðingar sem hægt er að svara með já eða nei úr Development, Social Interaction and Mood 
Questionnaire (DSIM; Páll Magnússon o.fl., 2005; Sigurrós Friðriksdóttir, 2011). DSIM var þróað af 

Evald Sæmundsen og Páli Magnússyni og er ætlað að mæla væg einhverfueinkenni meðal fullorðinna. 

Þær fullyrðingar sem valdar voru úr DSIM sneru að mál- og talþroska og lestrarnámi: Ég var sein(n) til 

máls, Ég var í talkennslu sem barn, Ég hafði svo mikla talgalla að við fimm ára aldur áttu ókunnugir erfitt 

með að skilja mig, Ég þurfti/fékk sérkennslu í lestri og Ég átti í miklum erfiðleikum með að læra 

stafsetningu. Einnig var spurt um fjölskyldusögu um vandamál á sviði máls, tals eða lesturs (Hefur 

einhver í fjölskyldunni (foreldrar, systkini) þinni átt í erfiðleikum með mál, tal eða lestur?). Að lokum 

merktu þátttakendur við spurningar um kyn, aldur og menntunarstig. Ofangreindar spurningar og 
fullyrðingar voru neðst á ARHQ listanum þar sem þáttakendur gátu þá svarað þeim strax í kjölfar hans. 

(Fylgiskjal B) 

 

3.3 Framkvæmd 
Sótt var um leyfi til Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands sem sá ekkert því til fyrirstöðu að framkvæma 

rannsóknina. Engum heilbrigðisupplýsingum né persónugreinanlegum upplýsingum var safnað. Eftir að 

leyfi fékkst var haft samband við skóla- og frístundasvið Akraneskaupstaðar og Elkem Grundatanga til 
að finna þátttakendur í rannsóknina. Skólameistari Fjölbrautaskóla Vesturlands, verkefnastjóri 

æskulýðs- og forvarnarmála í Þorpinu og mannauðsstjóri Elkem samþykktu með undirskrift að leita 

mætti eftir þátttakendum í rannsóknina innan skólans og vinnustaðanna. Samþykkisyfirlýsingarnar má 

finna undir Fylgiskjali E. Þessir aðilar auglýstu einnig rannsóknina með því að senda tölvupóst á þann 

aldurshóp sem leitast var eftir. Þá gátu þeir sem höfðu áhuga á að taka þátt haft samband við 

rannsakanda sem fann tíma til að hitta hvern og einn. Kynningarbréf til þátttakenda um rannsóknina má 

sjá í Fylgiskjali F. 

Allir þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki áður en fyrirlögn átti sér stað. Þar komu m.a. fram 

upplýsingar um rannsóknina, til hvers væri ætlast af þátttakendum og að þeir mættu hætta við hvenær 

sem er án nokkurra afleiðinga. Þegar skriflegt samþykki hafði fengist var hægt að hefja fyrirlögn. Þegar 

listarnir og prófin voru lögð fyrir var nauðsynlegt að vera í lokuðu rými til að fá næði og koma í veg fyrir 

truflanir. Rannsakandi og þátttakandi sátu hvor á móti öðrum. Það tók þátttakendur mislangan tíma að 
leysa verkefnin, frá hálftíma og upp í rúma klukkustund. Fyrst átti þátttakandi að fylla út 

lesblindukvarðann og svara spurningum um málfærni, málþroska og lestur. Að því loknu lagði 

rannsakandi fyrir styttu útgáfuna af Setningafræðiprófinu fyrir þátttakanda og strax í kjölfar þess MTT. Í 
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lokin fyllti þátttakandi út sjálfsmatslistann um eigin tjáskiptafærni og á meðan reiknaði rannsakandi út úr 

lesblindukvarðanum.  

Þátttakendur gátu fengið niðurstöðu úr ARHQ kvarðanum um hvort einhverjar vísbendingar væru um 

lesblindu eða ekki, ef þeir höfðu áhuga á því. Tekið var sérstaklega fram að lesblindukvarðinn væri 
einungis skimun fyrir lesblindu en ekki greining. Einnig gátu þátttakendur fengið að vita hver frammistaða 

þeirra var á MTT, Setningafræðiprófinu og LTCQ að fyrirlögn lokinni.  

 

3.4 Úrvinnsla gagna 
Rannsakandi skráði heildarskor fyrir hvert matstæki í Excel. Ásamt heildarskori ARHQ kvarðans var 

reiknað út hráskor undirskala hans; lesblindueinkenni (e. dyslexic symptoms), minni (e. memory) og 

hversu mikið fólk les (e. current reading). Mat þátttakanda á eigin málfærni, svör við spurningum um 
málþroska og lestur og fjölskyldusögu voru jafnframt skráð í Excel.  

Tekin var saman lýsandi tölfræði í R. Dreifing stiga var skoðuð fyrir talnabreytur (matstækin fjögur og 

mat á málfærni), bæði tölulega og með myndgreiningu. Í tilviki flokkabreyta (spurningar um málþroska 
og lestur) var fjöldi jákvæðra og neikvæðra svara tekinn saman. Því næst voru gerðar fylgni- og 

aðhvarfsgreiningar í þeim tilgangi að greina tengsl MTT við hin matstækin og spurningar um málþroska, 

lestur og málfærni. Að lokum var fylgni milli annarra matstækja skoðuð ásamt því að skoða forsendur 

fyrir aðhvarfsgreiningu til að greina tengsl þeirra við spurningarnar. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Lýsandi tölfræði 

4.1.1 Modified Token Test (MTT) 
Tafla 1 sýnir lýsandi tölfræði fyrir MTT og aðrar talnabreytur í rannsókninni. Meðaltal á MTT var 38,74 

en prófið í heild getur gefið mest 44 stig. Mynd 2 sýnir dreifingu skora á MTT á stuðlariti. Dreifingin er 

skekkt til vinstri þar sem margir þátttakenda skora frekar hátt, eða í kringum 40 stig. Nokkrir virtust þó 

eiga í meiri erfiðleikum með verkefnið. Þrír þátttakendur (9,7%) skoruðu undir 1,5 staðalfráviki fyrir 

neðan meðaltal (31,54). Þá má sjá einn útlaga á mynd 2 með 23 stig.  

 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir talnabreytur í rannsókninni. 

 

 Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi  

MTT 38,74 4,8 23 44 

Setningafræðipróf 9,19 1,3 5 10 

ARHQ 0,46 0,17 0,15 0,78 

ARHQ Lesblindueinkenni 17,4 9,96 1 36 

ARHQ Minni 5,44 3,3 0 11 

ARHQ Lestur 17,55 5,54 7 27 

LTCQ 50,32 11,88 35 84 

Málfærni 5,52 1,21 2 7 

 

 

 

Mynd 2. Stuðlarit með dreifingu skora á Modified Token Test. 
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4.1.2 ARHQ Lesblindukvarði 
Á lesblindukvarðanum er mest hægt að fá 88 stig en heildarskorið er jafnan gefið upp sem 

prósentuhlutfall (heildarskor deilt með 88). Meðalskor þátttakenda var 0,46 (Tafla 1) sem er yfir 

viðmiðum fyrir lesblindu á íslenska ARHQ skalanum (0,43) (Gyða Björnsdóttir o.fl., 2014; Lefly og 

Pennington, 2000). Dreifing skoranna er nokkuð normaldreifð (sjá mynd 3). Sjá má að rúmlega 
helmingur þátttakenda var yfir viðmiðum fyrir lesblindu. 

 

 

 

Mynd 3. Stuðlarit með dreifingu skora á Adult Reading History Questionnaire (prósentuhlutfall) 
 

 

Hámarksstigafjöldi á undirskalanum ARHQ Lesblindueinkenni var 48 stig, meðaltalið var 17,4 (Tafla 1) 

og spönnin var heldur mikil eða 35 stig.3 Dreifingin er nokkuð flöt en á mynd 4 sjá má vísi að 

tvíkryppudreifingu sem endurspeglar hóp einstaklinga með lítil lesblindueinkenni annars vegar og hins 
vegar minni hóp einstaklinga með mikil einkenni. 

 

                                                   

 

 

 
3 Einn þátttakandi merkti á milli tveggja valmöguleika á likert kvarðanum við eina spurningu á 

undirskalanum Lesblindueinkenni og var því heildarstigafjöldi hans ekki heil tala. 
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Mynd 4. Stuðlarit með dreifingu skora á undirskalanum ARHQ Lesblindueinkenni. 
 

Undirskalinn ARHQ minni gaf mest 12 stig, meðaltalið var 5,44 (Tafla 1) og spönnin var 11 stig.4 

Dreifingin er nokkuð flöt (mynd 5). 

 

Mynd 5. Stöplarit með dreifingu skora á undirskalanum ARHQ Minni. 

                                                   

 

 

 
4 Einn þátttakandi merkti á milli tveggja valmöguleika á likert kvarðanum við eina spurningu á 

undirskalanum Minni og var því heildarstigafjöldi hans ekki heil tala. 
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Hámarksstigafjöldi á Undirskalanum ARHQ Lestur var 28 stig, meðaltalið var 17,55 (Tafla 1) og spönnin 

var 20 stig. Stuðlaritið á mynd 6 sýnir að margir þátttakenda skora hátt á þessum undirskala sem bendir 

til þess að þeir lesa almennt frekar lítið. 

 

 

Mynd 6. Stuðlarit með dreifingu skora á undirskalanum ARHQ Lestur. 

 

4.1.3 Setningafræðipróf 
Stytta útgáfan af Setningafræðiprófinu gat gefið 10 stig í heildina og meðalskorið var töluvert hátt eða 

9,19 stig (Tafla 1). Stöplarit á mynd 7 sýnir vinstri skekkju þar sem flestir þátttakendur skora mjög hátt á 

prófinu. Gæta má rjáfuráhrifa en Setningafræðiprófið er þess eðlis að gert er ráð fyrir að heilbrigðir 

fullorðnir einstaklingar fái fullt hús stiga (Sigríður Arndís Þórðardóttir, 2014). Lágt skor á 
Setningarfræðiprófinu er því sterk vísbending um vandamál á sviði málskilnings. 
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Mynd 7. Stöplarit með dreifingu skora á Setningafræðiprófi. 
 

4.1.4 LTCQ spurningalisti um tjáskiptafærni 
Hæsta mögulega skor á LTCQ er 120 stig og var meðaltal þátttakenda 50,32 stig (Tafla 1). Það er frekar 

hátt meðaltal miðað við aðrar óbirtar rannsóknir innanlands, þar sem meðaltalið er 42,9 (staðalfrávik 

7,5) (munnleg heimild, Þórunn H. Halldórsdóttir, 29. maí 2020). Hátt skor á LTCQ bendir til aukins vanda 

í tjáskiptum. Á mynd 8 má sjá tvo útlaga sem meta tjáskiptafærni sína frekar slaka og skora því mjög 

hátt á listanum. 

 

 

Mynd 8. Stuðlarit með dreifingu skora á La Trobe Communication Questionnaire. 
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4.1.5 Málfærni 
Þátttakendur voru beðnir um að meta málfærni sína (tjáningu og skilning) á skalanum 1 (mjög slök) upp 

í 7 (mjög góð). Meðaltalið var 5,52 (Tafla 1) og tíðasta gildið 6. Stöplaritið á mynd 9 sýnir að margir 

þátttakendanna meta málfærni sína frekar góða en þó eru þrír einstaklingar sem meta málfærni sína 

undir 4. 

 

 

Mynd 9. Stöplarit með dreifingu sjálfsmats á málfærni. 

 

4.1.6 Spurningar um málþroska og lestur 
Tafla 2 sýnir hversu margir svöruðu spurningum um málþroska og lestur játandi eða neitandi og hlutfall 
þeirra af heildarfjölda þátttakenda. Eins og sjá má sögðust fáir þátttakendur hafa verið seinir til máls 

(tveir einstaklingar) eða verið í talkennslu sem barn (fimm manns). Einungis einn þátttakandi greindi frá 

því að hafa verið með talgalla við 5 ára aldur. Mun fleiri þurftu sérkennslu í lestri og áttu í erfiðleikum 

með stafsetningu. Mjög stór hluti þátttakenda greindi frá erfiðleikum innan fjölskyldu sinnar með tal, mál 

eða lestur.  
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Tafla 2. Svör við spurningum um málþroska og lestur. 
Fullyrðing Já (%) Nei (%) 

Ég var sein(n) til máls. 2 (6.5%) 29 (93.5%) 

Ég var í talkennslu sem barn. 5 (16,1%) 26 (83,9%) 

Ég hafði svo mikla talgalla við fimm ára aldur að ókunnugir áttu erfitt með 

að skilja mig. 
1 (3,2%) 30 (96,8%) 

Ég þurfti/fékk sérkennslu í lestri. 9 (29%) 22 (71%) 

Ég átti í miklum erfiðleikum með að læra stafsetningu. 9 (29%) 22 (71%) 

Hefur einhver í fjölskyldunni (foreldrar, systkini) þinni átt í erfiðleikum með 

mál, tal eða lestur? 
23 (74,2%) 8 (25,8%) 

 

4.2 Fylgni MTT við önnur mælitæki 
Reiknuð var fylgni (Pearson) milli allra talnabreytanna; matstækjanna fjögurra, undirskala ARHQ, mat á 

málfærni auk aldurs (sjá töflu 3). MTT sýnir háa jákvæða fylgni við Setningafræðiprófið, r = .63, p < 

0,0001. Mynd 11 sýnir tengslin milli þessara tveggja mælitækja á punktariti, á því er aðhvarfslína með 
95% öryggisbili sem sýnir sambandið á milli breytanna. MTT sýnir ekki marktæka fylgni við aðra 

mælikvarða (p > 0.1).  

Athugað var hvort svör við spurningum um seinkaða máltöku, talkennslu, talgalla, sérkennslu í lestri, 

stafsetningarerfiðleika og fjölskyldusögu um vandamál tengd lestri og máli sýndu tengsl við niðurstöður 
á MTT. Línuleg aðhvarfsgreining með ofangreindum sex stýribreytum (staðgengilskóðaðar) sýndi 

marktæk tengsl fullyrðingarinnar Ég hafði svo mikla talgalla við fimm ára aldur að ókunnugir áttu erfitt 

með að skilja mig við árangur á MTT; jákvætt svar við þeirri spurningu hélst í hendur við mun lægra skor 

á MTT, b (óstöðluð hallatala) = -15,3, t(24) = -3,3, p < 0,05. Hafa ber í huga að einungis einn einstaklingur 

svaraði þeirri fullyrðingu játandi sem hlýtur að teljast talsverður galli á greiningunni ef alhæfa á út fyrir 

þennan tiltekna hóp þátttakenda. Aðrar spurningar sýndu ekki marktæk tengsl við skor á MTT (p > 0.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

37 

 

 

Tafla 3. Pearson fylgni milli matstækjanna fjögurra, málfærni og aldurs.5 
N = 31 MTT Setn. 

próf 
ARHQ 
Heild 

ARHQ 
Ein-
kenni 

ARHQ 
Minni 

ARHQ 
Lestur 

LTCQ Mál-
færni 

Aldur 

MTT 
 

1,00 0,63*** -0,28 -0,21 -0,11 -0,30 0,00 -0,09 0,27 

Setn. 
próf 0,63*** 1,00 -0,40* -0,34 -0,27 -0,26 -0,17 0,08 0,42* 

ARHQ 
Heild -0,28 -0,40* 1,00 0,91*** 0,58*** 0,67*** 0,29 -0,58*** -0,20 

ARHQ 
Einkenni -0,21 -0,34 0,91*** 1,00 0,41* 0,35 0,15 -0,50** 0,00 

ARHQ 
Minni -0,11 -0,27 0,58*** 0,41* 1,00 0,23 0,32 -0,51** -0,25 

ARHQ 
Lestur -0,30 -0,26 0,67*** 0,35 0,23 1,00 0,29 -0,36* -0,39* 

LTCQ 
 

0,00 -0,17 0,29 0,15 0,32 0,29 1,00 -0,59*** -0,43* 

Málfærni 
 

-0,09 0,08 -0,58*** -0,50** -0,51** -0,36* -0,59*** 1,00 0,01 

Aldur 
 

0,27 0,42* -0,20 0,00 -0,25 -0,39* -0,43* 0,01 1,00 

 

                                                   

 

 

 
5 Marktæk fylgni er stjörnumerkt; p < 0,05*, p < 0,01** og p < 0,001*** 
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Mynd 10. Fylgnirit sem sýnir fylgni milli matstækja og annarra þátta.6  
 

 

Mynd 11. Punktarit sem sýnir tengsl á milli Modified Token Test og Setningafræðiprófsins. 

                                                   

 

 

 
6 Blái liturinn sýnir jákvæða fylgni en rauði liturinn sýnir neikvæða fylgni. Punktarnir eru stærri og 

dekkri eftir því sem fylgnin mælist hærri. Fylgniritið sýnir aðeins marktæka fylgni (p < 0,05). 
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4.3 Tengsl milli annarra mælikvarða og spurninga um málþroska og 
lestur 

Meðalhá neikvæð fylgni er á milli ARHQ heildarkvarðans og Setningafræðiprófsins (r = -0,40, p < 0,05); 

betri geta á Setningafræðiprófi helst í hendur við færri vandamál á ARHQ. Tengslin þar á milli má sjá á 

punktariti á mynd 12. ARHQ heildarkvarðinn sýnir einnig meðalháa neikvæða fylgni við spurningu um 

Málfærni (r = -0,58, p < 0,001), ásamt öðrum undirskölum (p < 0,05); hátt mat á málfærni helst í hendur 

við litla erfiðleika samkvæmt ARHQ. Sjá má tengslin milli Málfærni og ARHQ á punktariti á mynd 13. 

Sterk jákvæð fylgni er á milli ARHQ kvarðans í heild og undirskala hans eins og við er að búast 
(Lesblindueinkenni r = 0,91, p < 0,0001; Minni r = 0,58, p < 0,001, Lestur r = 0,67, p < 0,0001). Aftur á 

móti er engin fylgni á milli undirskalans ARHQ Lestur og undirskalanna Lesblindueinkenni og Minni (p > 

0,05). ARHQ Lestur sýnir hins vegar neikvæða fylgni við aldur (r = -0,39, p < 0,05). Þeir sem eru eldri 

virðast lesa meira (og fá því lærra skor á ARHQ lestur). Línuleg aðhvarfsgreining var gerð til að skoða 

tengsl ARHQ heildarkvarðans við spurningar um seinkaða máltöku, talkennslu, talgalla, sérkennslu í 

lestri, stafsetningarerfiðleika og fjölskyldusögu um vandamál tengd lestri og máli. Niðurstöður línulegrar 

aðhvarfsgreiningar með ofangreindum sex stýribreytum sýndu að fullyrðingin Ég átti í miklum erfiðleikum 

með að læra stafsetningu spáði fyrir um árangur á ARHQ; jákvætt svar við þeirri spurningu hélst í hendur 
við lakari útkomu (fleiri vandamál) á ARHQ, b = 0,15, t(24) = 2,24, p < 0,05. 

  

 

Mynd 12. Punktarit sem sýnir tengsl milli Setningafræðiprófsins og ARHQ. 

 

LTCQ sýnir meðalháa til háa neikvæða fylgni við mat á málfærni (r = -0,59, p < 0,001), sem bendir 

til þess að hátt mat á málfærni helst í hendur við lítil vandamál í tjáskiptafærni samkvæmt LTCQ eins og 

búast má við. Tengslin milli Málfærni og LTCQ sést á punktaritinu á mynd 13. Meðalhá neikvæð fylgni 

er á milli LTCQ og aldurs (r = -0,43, p < 0,05). Eldri þátttakendur mátu tjáskiptafærni sína betri en yngri 
þátttakendur. Línuleg aðhvarfsgreining var jafnframt gerð til að skoða tengsl milli LTCQ og spurninganna 

um málþroska og lestur. Hún sýndi að tvær fullyrðingar spá fyrir um skor á LTCQ; Ég var í talkennslu 
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sem barn, b = 15,32, t(24) = 2,63, p < 0,05, og Ég var sein(n) til máls, b = 22,78, t(24) = 2,59, p < 0,05. 

Vert er að nefna að einungis tveir þátttakendur greindu frá því að hafa verið seinir til máls. Jákvæð svör 

við þessum fullyrðingum héldust í hendur við meiri vanda samkvæmt LTCQ. 

Eins og fram kom að ofan sýndi Setningafræðiprófið fylgni við MTT og ARHQ heildarkvarðann. Hærra 
skor á Setningafræðiprófinu helst í hendur við fleiri rétt svör á MTT og færri vandamál á ARHQ 

lesblindukvarðanum. Þá er meðalhá jákvæð fylgni á milli Setningafræðiprófsins og aldurs (r = 0,42, p < 

0,05), eldri þátttakendur stóðu sig almennt betur á Setningafræðiprófinu en yngri þátttakendur. Vegna 

forsendubrests sem rekja má til dreifingar skora á Setningafræðipróf og þátttakendafjölda var ekki unnt 

að nýta línulega aðhvarfsgreiningu við úrvinnslu gagna úr Setningafræðiprófinu. Þó er áhugavert að sá 

einstaklingur sem svaraði spurningunni Ég hafði svo mikla talgalla við fimm ára aldur að ókunnugir áttu 

erfitt með að skilja mig játandi var með skorið 6 Setningafræðiprófinu, en það er næstlægsta skor sem 
fékkst í því prófi í þessari rannsókn. Þá má benda á að sami einstaklingur var einnig með lægsta skorið 

sem fékkst á MTT.  

 

 

 

Mynd 13. Punktarit sem sýnir tengsl milli ARHQ og málfærni. 
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Mynd 14. Punktarit sem sýnir tengsl milli LTCQ og málfærni. 
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5 Umræða 
Markmið þessarar rannsóknar var að leggja grunn að skimunartæki sem metur málþroskavanda 

fullorðinna. Aðaláherslan var lögð á Modified Token Test (MTT) og tengsl þess við önnur matstæki og 

mælingar þar sem fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á notagildi þess við mat á málþroska fullorðinna. Fjögur 

matstæki ásamt spurningum um málfærni, málþroska og lestur voru lögð fyrir 31 þátttakendur á aldrinum 

18 til 30. Niðurstöðurnar sýna að þrátt fyrir skekkta dreifingu á skori þátttakendanna á MTT virðist það 

vera næmt á einstaklingsmun í málfærni fullorðinna hér á landi. Þá sýnir MTT fylgni við stytta útgáfu af 

Setningafræðiprófi Sigríðar Magnúsdóttur og Sigríðar Arndísar Þórðardóttur, sem er í takt við 
niðurstöður erlendra rannsókna sem benda til þess prófið mæli málskilning og heyrnræna úrvinnslu 

setninga (Tomblin, Freese og Records, 1992; De Renzi og Fagolini, 1962). Engin fylgni var á milli MTT 

og sjálfsmatskvarðanna ARHQ og LTCQ. Hér á eftir verður fjallað nánar um niðurstöður rannsóknarinnar 

í víðu samhengi.  

5.1 Notagildi MTT í skimun á málþroskavanda fullorðinna 
Ein helsta niðurstaða þessarar rannsóknar er að marktæk fylgni er á milli MTT og Setningafræðiprófsins. 

Þetta er áhugavert í ljósi þess að Fidler og félagar (2011) notuðu MTT sem mælikvarða á þá hlið 

málskilnings sem snýr að setningafræði (e. receptive syntactic processing). Upprunalega útgáfan af 

Token Test var jafnframt notuð til að prófa hvernig einstaklingar geta unnið úr setningum sem þeir heyra 

(Tomblin, Freese og Records, 1992; De Renzi og Fagolini, 1962). Setningafræðiprófið mælir einnig 

úrvinnslu setninga þar sem prófaður er málskilningur með málfræðilega flóknum setningum. Þó er munur 
á þessum tveimur prófum og liggur hann í því að MTT er bæði lengra og bætir við flækjustigið með lengd 

setninga, en lengdin helst stöðug í Setningafræðiprófinu. Flækjustigið í Setningafræðiprófinu er bundið 

við málfræðilega formgerð setninganna. Bæði prófin reyna því á vinnsluminni en á ólíkan hátt, 

setningarnar lengjast í MTT en í Setningafræðiprófinu er formgerð setninganna flóknari. Fylgni 

íslenskrar útgáfu MTT við Setningafræðiprófið bendir til þess að íslensk þýðing á MTT mæli sömu 

hugsmíð og erlendar útgáfur, þ.e.a.s. heyrnræna úrvinnslu setninga. 

Dreifing stiga á MTT var nokkuð skekkt þar sem flestir þátttakendur skoruðu hátt á prófinu, en hafa 

skal í huga að úrtakið var úr almennu þýði þar sem flestir höfðu enga sögu um alvarlega erfiðleika í máli. 

Engu að síður virðist prófið vera næmt á einstaklingsmun í úrvinnslu setninga. MTT gæti því verið liður 

í skimun fyrir málþroskavanda fullorðinna en það þarf að rannsaka nánar. Áhugavert væri að sjá 

dreifingu skora á MTT í stærra úrtaki auk úrtaks þar sem þátttakendur hafa sögu um málþroskaröskun.  

Í grein Fidler og félaga (2011), sem var kveikjan að þessari rannsókn, kom fram að MTT, 

stafsetningarpróf og orðaskilgreiningar voru í sameiningu næmust á málþroskaröskun hjá fullorðnum. 

Eins og fram kom í inngangi birtust nýjar rannsóknir á þessu ári þar sem MTT og stafsetningarpróf voru 

notuð til að bera kennsl á einstaklinga með málþroskaröskun, en orðaskilgreiningum sleppt (McGregor 
o.fl., 2020; Del Tufo og Earle, 2020). Segja má að sú nálgun sé orðin viðtekinn staðall í rannsóknum á 

málþroskaröskun hjá fullorðnum. Í þessu meistaraverkefni var ákveðið að einblína á þýðingu og prófun 

á MTT en ekki notast við stafsetningapróf eða orðaskilgreiningar eins og Fidler og félagar (2011) gerðu. 
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Útbúa þyrfti sérstakt stafsetningapróf fyrir íslensku en það gæti verið næsta skref í öðru 

meistaraverkefni, þar sem stærð og tímarammi núverandi verkefnis leyfði ekki að farið væri í það að svo 

stöddu. Einu prófin sem meta orðaskilgreiningar á íslensku eru Orðalykill og TOLD-2I. Ekki eru til 

staðlaðar tölur til að reikna út úr Orðalykli fyrir einstaklinga eldri en 16 ára og TOLD-2I er fyrir börn á 

aldrinum 8-13 ára. Í þessari rannsókn var málfærni einstaklinga á aldursbilinu 18-30 ára til umfjöllunar 

og því var ákveðið að heildstæð rannsókn með orðaskilgreiningum og stafsetningarprófi þyrfti að bíða 

betri tíma. Áhugavert væri að skoða tengsl slíkra prófa við MTT í síðari rannsóknum. Stafsetning og 
orðaskilgreiningar meta umskráningu, hljóðkerfislega þætti, orðaforða og tjáningu (e. productive 

language) en próf eins og MTT og Setningafræðiprófið meta skilning (e. receptive language). Prófin 

meta því ólíka mállega þætti og eins og fram kemur í rannsókn Fidler og félaga (2011) þá eru þessi þrjú 

próf samanlögð næm á röskun í máli fullorðinna einstaklinga og sértæk á þá sem glíma ekki við röskun.  

ARHQ lesblindukvarðinn hefur verið notaður áður í tengslum við rannsóknir Íslenskrar 

erfðagreiningar á áhrifum erfðabreytileika á hugarstarf (Hreinn Stefánsson o.fl., 2014). Spurningalistinn 

hefur hins vegar ekki verið lagður fyrir áður með prófi sem metur málþætti eins og MTT. Ákveðið var að 

nota ARHQ þar sem mælikvarðinn hefur verið staðlaður á íslensku og áhugavert er að kanna tengingu 

hans við MTT, meðal annars vegna þess að lesblinda og mállegir erfiðleikar haldast stundum í hendur 

(Snowling o.fl. 2003; Bishop, 2008; Adolf og Hogan, 2018). Það kom því á óvart að lítil fylgni var á milli 

þessara mælitækja. Í þessu samhengi ber að hafa í huga að lesblinda og málþroskaröskun eru þó mjög 

ólíkar raskanir í eðli sínu (Catts o.fl., 2005) og gæti það verið skýringin á þessari niðurstöðu. Þannig 
gæti verið að sá mállegi þáttur sem MTT prófar (heyrnræn úrvinnsla setninga) sé ótengdur lesblindu, 

ólíkt færni á borð við hljóðkerfisvitund sem er oft skert bæði í lesblindu og málþroskaröskun (Lyon o.fl., 

2003). Einstaklingar með erfiðleika í málþroska geta verið vel læsir, ráðið vel við umskráningu hljóða og 

haft gott vald á hljóðkerfinu þrátt fyrir að skilningur þeirra sé í sumum tilvikum slakur. Þá geta 

einstaklingar sem eiga erfitt með umskráningu hljóða verið með góðan mál- og lesskilning. 

Engin tengsl fundust á milli MTT og LTCQ í þessari rannsókn sem kom á óvart vegna þess að búist 

var við því að einstaklingar sem eiga í erfiðleikum með málskilning finni fyrir því í almennum samskiptum. 

Þessar niðurstöður benda til þess að þó einstaklingar skori hátt á MTT þýðir það ekki endilega að 

tjáskiptafærni þeirra sé góð. LTCQ metur málfærni með allt öðrum hætti en MTT. LTCQ tekur tillit til 

þess hvernig einstaklingar tjá sig og hversu viðeigandi þeir eru í félagslegum samskiptum ásamt því 

hvort þeir nái að fylgja eftir í samræðum og skilja það sem sagt er við þá. Aftur á móti metur MTT 
aðallega hvernig einstaklingar vinna úr setningum sem þeir heyra. Það er því áhugaverð niðurstaða að 

mat þátttakanda á eigin tjáskiptafærni er óháð frammistöðu þeirra á MTT. Einstaklingar geta átt auðvelt 

með ýmsa þætti málsins eins og setningafræði eða beygingar- og orðmyndunarfræði en á sama tíma 

getur hallað á málnotkun, með tilheyrandi tjáskiptavanda. Nokkrar spurningar á LTCQ snúa að 

heyrnrænni athygli og málskilningi (Douglas, O'Flaherty og Snow, 2000). Áhugavert væri að skoða þær 

spurningar og jafnvel fleiri þætti nánar í tengslum við MTT, án áhrifa frá þeim spurningum sem eru 

algerlega óviðkomandi úrvinnslu og skilningi sem finna má á LTCQ.   

Eins og fram kemur hér að ofan var fylgni á milli MTT og Setningafræðiprófsins, sem bæði meta 

afmarkaða þætti málfærni (úrvinnslu setninga), en ekki á milli MTT og ARHQ, LTCQ og 

sjáfsmatsspurningarinnar um Málfærni. Hugsanleg skýring á þessu er að LTCQ og spurningin um 
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Málfærni vísa í mun umfangsmeiri og flóknari hugsmíð, þar sem heyrnræn úrvinnsla og málskilningur er 

aðeins einn hluti. Ennfremur er um að ræða eðlisólíkar mæliaðferðir, próf annarsvegar og sjálfsmat 

hinsvegar, og jafnframt er verið að skoða hóp sem er ekki með skilgreinda málþroskaröskun. Þá gæti 

verið hægt að túlka þessar niðurstöður þannig að MTT mæli breytileika í málfærni sem er ekki endilega 

tengdur málþroskaröskun að öllu leyti heldur frekar tengdur við hugræna þætti á borð við minni, athygli, 

einbeitingu og stýrifærni. Sú túlkun á þá mögulega líka við um Setningafræðiprófið, í ljósi þess hve fylgni 

milli þess og MTT var sterk.     

5.2 Samband milli mælitækjanna og bakgrunnsspurninga um mál og 
lestur 

Í rannsókninni voru lagðar fyrir nokkrar fullyrðingar um málþroska og lestur úr DSIM 

sjálfsmatskvarðanum sem notaður hefur verið hjá Íslenskri erfðagreiningu (Páll Magnússon o.fl., 2005). 

Þeir einstaklingar sem sögðust hafa fengið talkennslu sem barn og/eða verið seinir til máls fengu fleiri 

stig á LTCQ sjálfsmatslistanum um tjáskiptafærni. Það bendir til þess að þeir eigi í meiri erfiðleikum með 

tjáskiptafærni en þeir sem þurftu enga talkennslu eða voru ekki seinir til máls. Þessi niðurstaða gæti því 
verið vísbending um að LTCQ sjálfsmatslistinn sé næmur á málþroskavandamál, þrátt fyrir að vera 

hannaður fyrir almenna tjáskiptafærni eftir heilaskaða (Douglas, O'Flaherty og Snow, 2000). Aðeins einn 

einstaklingur svaraði játandi fullyrðingunni Ég hafði svo mikla talgalla við fimm ára aldur að ókunnugir 

áttu erfitt með að skilja mig. Sá einstaklingur var jafnframt með lægsta skorið á MTT og það næst lægsta 

á Setningafræðiprófinu, en þar sem aðeins einn þátttakendanna greindi frá slíkum talgalla er ekki 

réttlætanlegt að alhæfa út frá þeirri niðurstöðu. 

Þátttakendur sem greindu frá erfiðleikum með stafsetningu komu verr út á ARHQ 

lesblindukvarðanum miðað við niðurstöður aðhvarfsgreiningar. Eins og fram hefur komið bendir hátt 

skor á ARHQ til þess að um lesblindu gæti verið að ræða. Þessar niðurstöður eru því í takt við það sem 

búist var við, þeir þátttakendur sem þurftu t.d. mikla aðstoð við lestrarnám og áttu erfitt með stafsetningu 

skoruðu hærra á ARHQ. 

Þátttakendur sem mátu málfærni sína góða komu betur út á ARHQ listanum og LTCQ. Þessar 

mælingar eiga það sameiginlegt að byggja á sjálfsmati og virðist vera samræmi á milli þeirra varðandi 

hvernig fólk metur sína eigin færni á sviði máls og lesturs. Einnig kom í ljós fylgni milli aldurs og nokkurra 

mælinga. Frammistaða eldri þátttakenda var betri á Setningafræðiprófinu heldur en yngri þátttakenda. 
Þeir sem eru eldri virðast lesa meira samkvæmt niðurstöðum á undirskala ARHQ Lestur og þeir komu 

einnig betur út á LTCQ. Eldri þátttakendur meta tjáskiptafærni sína betri en yngri þátttakendur. Það 

virðist því vera að eldri einstaklingar (innan 18-30 ára aldurshóps) eigi auðveldara með að skilja flóknar 

setningagerðir, lesi meira og hafi almennt betri tjáskiptafærni. Þessar niðurstöður gætu gefið til kynna 

að málfærni fólks haldi áfram að þróast og eru áminning um að breytingar í málfærni geti átt sér stað á 

fullorðinsárunum. Sá möguleiki er þó fyrir hendi að þessar niðurstöður endurspegli einungis úrtakið í 

þessari rannsókn. 
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5.3 Bakgrunnur þátttakenda 
Þátttakendur rannsóknarinnar voru á aldrinum 18-30 ára og voru langflestir þeirra frá Akranesi. Í 

kynningarefni fyrir rannsóknina var tekið fram að þátttakendur gætu fengið upplýsingar um hvort 
niðurstöðurnar gæfu vísbendingar um lesblindu. Margir af þátttakendunum höfðu orð á því að þeir væru 

með lesblindu eða höfðu ákveðinn grun um það. Það hafði kveikt áhuga þeirra á rannsókninni og vildu 

þeir taka þátt til sjá hvernig þeim gengi með þau verkefni sem rannsóknin hafði upp á að bjóða. Einnig 

voru nokkrir sem höfðu sögu um erfiðleika með tal og/eða mál, en flestir þátttakendanna greindu þó ekki 

frá neinum erfiðleikum á sviði tals, máls eða lesturs. Því kom á óvart hversu margir voru með 0,43 eða 

hærra á ARHQ lesblindukvarðanum sem telst vera vísbending um lesblindu (Gyða Björnsdóttir o.fl., 

2014), sérstaklega í þeim tilfellum sem þátttakendur töluðu um að hafa aldrei átt í vandamálum með 

lestur. Það gæti stafað af því að á listanum eru þónokkrar spurningar sem snúa að lestri bóka og 
dagblaða, og líklegt er að ungt fólk lesi sjaldnar texta í formi bóka og blaða en áður. Þessu til stuðnings 

má benda á að engin fylgni var á  milli undirskalans ARHQ Lestur og hinna tveggja undirskalanna 

(Lesblindueinkenni og Minni). Hinn möguleikinn er að hátt heildarskor þátttakenda á ARHQ endurspegli 

að í raun hafi ekki verið um almennt úrtak að ræða, þar sem stór hluti þátttakenda tók þátt vegna gruns 

um lesblindu eða fjölskyldusögu um erfiðleika í tali, máli eða lestri. Hugsanlega voru þeir sem höfðu 

tengsl við lestrarvanda líklegri til að taka þátt. Hafa ber þetta í huga við túlkun niðurstaðna verkefnisins.   

5.4 Samsláttur annarra raskana við málþroskaröskun 
Málþroskaröskun getur komið fram samhliða öðrum röskunum í taugaþroska og  (Bishop, 2010) ásamt 

tilfinninga- og hegðunarvanda (Norbury o.fl., 2016; Conti-Ramsden o.fl., 2018). Mikil þörf er á 

skimunartæki fyrir málþroskavanda bæði almennt hjá fullorðnum og í þeim tilvikum þar sem erfiðleikar í 
máli haldast í hendur við aðrar raskanir. Það getur hjálpað fagfólki að skilja betur þátt málerfiðleika hjá 

t.d. einstaklingum með ADHD eða mögulega koma í veg fyrir að litið sé fram hjá málþroskagreiningum 

hjá einstaklingum með ADHD (Sólveig Jónsdóttir, 2006).  

Eins og fram hefur komið reynir MTT ekki einungis á málskilning heldur einnig á þætti á borð við 
úthald, athygli og einbeitingu (D‘Arcy og Connolly, 1999). Þetta eru þættir sem viðkoma ADHD og því 

má segja að MTT sé næmt fyrir erfiðleikum sem fylgja þeirri röskun. Þá tekur LTCQ til félagslegra þátta 

í samskiptum (Douglas, O'Flaherty og Snow, 2000), þ.e. hvort einstaklingar séu viðeigandi og skýrir í 

tjáskiptum. Veikleikar á þessum þáttum eru gjarnan einkennandi fyrir einhverfa einstaklinga (Sigríður 

Lóa Jónsdóttir og Evald Sæmundsen, 2014) og því er sá kvarði mögulega næmur á erfiðleika þeirra. 

Með þessum vangaveltum sést hversu nátengdir mállegir þættir eru fylgiröskunum á borð við ADHD og 

einhverfu og skiljanlegt að þeim slái jafnan saman. Út frá þessu verður ljóst að krefjandi getur verið að 

hanna mælitæki sem einblína á mállega þætti án þess að taka til annarrar færni sem gæti verið skert 
óháð málþroskaröskun. Þó er mikilvægt að hafa matstæki sem mælir málþroskavanda hjá einstaklingum 

sem hafa verið greindir með annað en málþroskaröskun.  
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5.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 
Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða fýsileika þess að nota íslenska útgáfu MTT sem hluta af 

skimunartæki fyrir málþroskaröskun hjá fullorðnum. Eins og greint er frá í kafla 1.5 að ofan hafa erlendar 
rannsóknir notað MTT ásamt orðaskilgreiningum og/eða stafsetningarprófi til að skima fyrir 

málþroskavanda (Fidler o.fl., 2011; Del Tufo og Earle, 2020; McGregor o.fl., 2020). Rannsakendur hafa 

notast við formúlu til þess að reikna út sameiginlegt skor prófanna, ýmist byggt á tveimur þeirra (Token 

Test og stafsetningapróf), eða þremur (Fidler o.fl, 2011), til að flokka einstaklinga með málþroskaröskun 

eða ekki (Del Tufo og Earle, 2020). Auk þess að vera næmt á heyrnræna úrvinnslu setninga er MTT 

einnig krefjandi fyrir minni og athygli (D‘Arcy og Connolly, 1999) og því er það líklega ekki gott mælitæki 

eitt og sér til að skima fyrir málþroskaröskun. Meiri vídd hefði mögulega fengist með því að bæta við 

matstæki sem prófar framköllun í formi stafsetningar eða orðaskilgreininga. Það væri því áhugavert í 
áframhaldandi rannsóknum að nota orðaskilgreiningar og/eða stafsetningarpróf með MTT á íslensku til 

að finna einstaklinga sem gætu verið að glíma við málþroskaröskun, eftir þeim viðmiðum sem hafa verið 

notuð erlendis.  

Hafa þarf í huga að þessi matstæki hafa einungis verið notuð í rannsóknum á málþroskaröskun 

fullorðinna en ekki við klíníska greiningu hennar. Eins og fram hefur komið metur MTT takmarkaðan þátt 

málfærni en með því að nota einnig stafsetningarpróf og orðaskilgreiningar er hægt að gera nákvæmara 

mat á málþroskanum í heild sinni. Þetta hefur reynst vel í rannsóknum við að flokka þá sem glíma við 

málþroskaröskun frá þeim sem hafa dæmigerðan málþroska. Þá hefur notkun þessara þriggja 

matstækja verið næm á vanda hjá þeim sem hafa greinst með röskunina áður. Rannsóknir á þessu sviði 

eru ekki komnar nógu langt á leið  að hægt sé að nýta matstækin til klínískrar greiningar en vissulega 

væri hægt að útbúa slíkt próf sem byggja á þessum rannsóknum. Þá þyrfti að staðla það eins og öll 
önnur greiningartæki áður en það væri notað til að greina málþroskaröskun. 

Önnur takmörkun á þessari rannsókn er að einungis náðist að leggja verkefnin fyrir 31 þátttakanda. 

Fara þarf varlega í að túlka niðurstöðurnar þegar svona fáir þátttakendur liggja að baki. Hugsanlega 

voru þátttakendur of fáir til þess að tengsl milli MTT og ARHQ annars vegar, og MTT og LTCQ hins 
vegar, kæmu fram. Vonast var eftir því að fá fleiri þátttakendur en það reyndist erfitt. Ef úrtakið hefði 

verið fólk með sögu um málþroskaröskun en ekki úr almennu þýði hefði mögulega fundist skýrari tengsl 

milli ofangreindra mælitækja. Þá má nefna að Setningafræðiprófið er þess eðlis að flestir sem þreyta 

það svara öllu rétt. Það gerir það að verkum að gögnin fyrir það próf eru ekki normaldreifð og því ekki 

unnt að gera aðhvarfsgreiningu á því. Gögnin sem fengust út úr MTT, ARHQ og LTCQ voru mun dreifðari 

og voru því kannaðar forsendur fyrir aðhvarfsgreiningu. Myndgreining gaf ekki til kynna forsendubrest 

og því notast við niðurstöðurnar en æskilegt væri að hafa stærri þátttakendahóp. 

5.6 Horft fram á veginn 
Ýmis samtök víða um heim hafa nýlega reynt að stuðla að vitundarvakningu um málefni tengd 

málþroskaröskunum. Sem dæmi má nefna RADLD herferð breskra talmeinafræðinga (Raising 

Awareness of Developmental Language Disorder, e.d.), myllumerkið #DevLangDis á Twitter og fjölbreytt 
starf Máleflis, hagsmunasamtaka í þágu barna og unglinga með tal og málþroskaröskun á Íslandi. Sú 

vitundarvakning hefur þó helst beinst að börnum með málþroskaröskun. Rannsóknir hafa sýnt að 
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málþroskaröskun fylgir fólki fram á fullorðinsár (Johnson o.fl., 1999; McGregor, 2017; Earle o.fl., 2018; 

Botting, 2020) en þó vantar enn heilmikið af upplýsingum og fróðleik um þetta efni og hvaða áhrif 

röskunin hefur á þann aldurshóp.  

 Rannsókn þessi er skref í þá átt að útbúa skimunartæki sem getur stutt við rannsóknir á faraldsfræði 
málþroskaraskana hjá fullorðnum, s.s. almennri tíðni og útbreiðslu í jaðarhópum, t.d. á meðal fanga, 

atvinnulausra eða einstaklinga með geðræn vandamál. Slíkar rannsóknir hafa mikið gildi þegar kemur 

að því að skilja stöðu þessa fólks þannig að hægt sé að bregðast við, til dæmis með því að koma á fót 

viðeigandi úrræðum og beita forvörnum. Við það eykst vitund almennings og meiri líkur eru á að yfirvöld 

veiti fjármagn í þjónustu sem eflir mál og læsi einstaklinga. Slík þjónusta gæti verið góð forvörn fyrir 

framtíð einstaklinga með erfiðleika á sviði málþroska og gæti veitt þeim almennt aukin lífsgæði. 

Hægt er að nýta niðurstöður þessa verkefnis í frekari rannsóknir á þeim mælitækjum sem tekin voru 

fyrir. Rannsókn þessi getur einnig gefið öðrum rannsakendum hugmyndir um frekari rannsóknarefni í 

tengslum við prófin og málþroska fullorðinna. Nú þegar hafa aðrir rannsakendur sýnt niðurstöðunum 

áhuga, en til dæmis væri hægt að nota MTT og LTCQ í rannsóknum á erfðaþáttum að baki 

málþroskavandamálum.  
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6 Ályktanir 
Niðurstöður rannsóknarinnar eru að íslensk útgáfa MTT sýnir fylgni við stytta útgáfu af 

Setningafræðiprófi, sem gefur til kynna að MTT meti heyrnræna úrvinnslu setninga, í takt við erlendar 

rannsóknir. Dreifing skora á MTT er ágæt miðað við fáa þátttakendur og því er það vænlegt til frekari 

notkunar þegar kemur að því að skoða breytileika í málfærni og skima fyrir málþroskaröskun á 

fullorðinsaldri. MTT sýnir ekki fylgni við ARHQ lesblindukvarðann né LTCQ sjálfsmatslista um 

tjáskiptafærni sem er umhugsunarvert, þar sem fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl erfiðleika í máli 

við lesblindu og tjáskiptaerfiðleika. Með MTT er verið að mæla þröngan, afmarkaðan hluta málþroska, 

heyrnræna úrvinnslu setninga, en með LTCQ er málfærni og málnotkun skoðuð í mun víðara samhengi.  
ARHQ getur einungis gefið vísbendingu um lesblindu og nær ekki til mállegra þátta sem MTT metur. 

Jafnframt eru lesblinda og málþroskaröskun eðlisólíkar raskanir. Þannig má líklega skýra að engin fylgni 

fannst á milli MTT og þessara tveggja mælitækja. Málþroskaröskun getur haft áhrif á lífsgæði fólks og 

því er íslenskt skimunartæki mikilvæg viðbót fyrir talmeinafræðinga og rannsóknir á málþroskavanda 

fullorðinna. Núverandi rannsókn er vonandi upphaf að frekari rannsóknum á þessu sviði sem geta 

stuðlað að aukinni þjónustu í framtíðinni við fullorðna einstaklinga sem glíma við málþroskaröskun. Hægt 

er að nota MTT til að skima fyrir ákveðnum málþroskavanda fullorðinna en ekki til að greina 

málþroskaröskun í heild sinni hjá þeim aldurshópi, til þess þyrfti að fleiri próf sem meta aðra mállega 
þætti en einungis heyrnræna úrvinnslu setninga. 
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Fylgiskjal A  

Modified Token Test (íslensk þýðing) 

 

Uppsetning forma: svona eiga formin að liggja fyrir framan skjólstæðinginn 

 

 

Leiðbeiningar: 

 „Þú verður beðin/nn um að nota þessi form og fylgja leiðbeiningum. Hlustaðu vandlega þar sem 

leiðbeiningarnar verða ekki endurteknar. Vinsamlega bíddu þangað til allar leiðbeiningarnar hafa verið gefnar 

áður en þú svarar. Ertu tilbúin/nn?“ 

 

1. Snertu stóra hvíta hringinn og litla græna ferninginn  

Snertir hvíta hringinn og litla græna ferninginn    1 0 

2. Snertu litla bláa hringinn og stóra svarta ferninginn 

Snertir litla bláa hringinn og stóra svarta ferninginn   1 0 

3. Snertu stóra græna ferninginn og stóra rauða ferninginn 

Snertir stóra græna ferninginn og stóra rauða ferninginn   1 0 

4. Snertu stóra hvíta ferninginn og litla græna hringinn 

Snertir stóra hvíta ferninginn og litla græna hringinn   1 0 

 

Breyta uppsetningu: fjarlægið litlu formin 
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Leiðbeiningar:  

„Nú verða aðeins notuð stóru formin. Mundu að hlusta vel því leiðbeiningarnar verða ekki endurteknar.“ 

 

5. Settu rauða hringinn á græna ferninginn 

Setur rauða hringinn á græna ferninginn     1 0 

6. Snertu bláa hringinn með rauða ferningnum 

Snertir bláa hringinn með rauða ferningnum     1 0 

(hreyfir einungis ferninginn) 

7. Snertu bláa hringinn og rauða ferninginn 

Snertir bláa hringinn og rauða ferninginn     1 0 

8. Snertu bláa hringinn eða rauða ferninginn 

Snertir bláa hringinn EÐA rauða ferninginn    1 0 

9. Færðu græna ferninginn frá svarta ferningnum 

Færir græna ferninginn frá svarta ferningnum    1 0 

10. Ef það er gulur hringur, snertu þá rauða ferninginn 

Snertir ekkert        1 0 

11. Settu græna ferninginn hliðina á rauða hringnum 

Setur græna ferninginn hliðina á rauða hringnum    1 0 

12. Snertu ferningana hægt og hringina hratt 

Snertir alla ferningana hægt og alla hringina hratt    1 0 

13. Settu rauða hringinn á milli svarta ferningsins og græna ferningsins 

Setur rauða hringinn á milli svarta ferningsins og græna ferningsins 1 0 

14. Snertu alla hringina nema græna 

Snertir alla hringina nema græna      1 0 

15. Snertu rauða hringinn... Nei, hvíta hringinn 

Snertir hvíta hringinn       1 0 

16. Í staðinn fyrir hvíta ferninginn, snertu svarta hringinn 

Snertir svarta hringinn       1 0 

17. Auk þess að snerta svarta hringinn, snertu bláa hringinn 

Snertir svarta hringinn og bláa hringinn     1 0 

 

„Nú verða leiðbeiningarnar flóknari. Ertu tilbúin/nn?“ 

 

18. Snertu ferninginn sem er hliðina á ferningnum fyrir neðan rauða hringinn 

Snertir rauða ferninginn       1 0 

19. Notaðu hringinn sem er fyrir ofan hvíta ferninginn til að snerta bláa hringinn 

Snertir bláa hringinn með svarta hringnum    1 0 

20. Taktu upp bláa hringinn, rauða hringinn og hvíta ferninginn 

Tekur upp bláa hringinn, rauða hringinn og hvíta ferninginn  1 0 
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21. Snertu rauða ferninginn og græna ferninginn og taktu upp hvíta hringinn og svarta ferninginn 

Snertir rauða ferninginn og græna ferninginn og tekur upp   1 0 

hvíta hringinn og svarta ferninginn 

22. Snertu bláa hringinn og hvíta ferninginn og græna ferninginn og rauða hringinn 

Snertir bláa hringinn, hvíta ferninginn, græna ferninginn   1 0  

og rauða hringinn 

23. Snertu ferninginn fyrir neðan hringinn hliðina á rauða hringnum 

Snertir rauða ferninginn       1 0 

24. Snertu rauða hringinn og græna hringinn og taktu upp svarta ferninginn 

Snertir rauða hringinn og græna hringinn; tekur upp    1 0 

svarta ferninginn 

25. Áður en þú snertir svarta hringinn, taktu upp hringinn fyrir ofan ferninginn sem er hliðina á svarta 

ferningnum 

Tekur upp hvíta hringinn, snertir síðan svarta hringinn   1 0 

26. Taktu upp svarta hringinn og ferninginn fyrir neðan bláa hringinn 

Tekur upp svarta hringinn og rauða ferninginn    1 0 

27. Notaðu ferninginn fyrir neðan græna hringinn til að snerta rauða ferninginn 

Snertir rauða ferninginn með svarta ferningnum    1 0 

28. Snertu hringinn sem er hliðina á hringnum fyrir ofan svarta ferninginn 

Snertir hvíta hringinn       1 0 

29. Taktu upp hvíta ferninginn og ferninginn sem er fyrir neðan rauða hringinn 

Tekur upp hvíta ferninginn og bláa ferninginn    1 0 

30. Snertu rauða ferninginn og græna ferninginn og hvíta hringinn og svarta ferninginn 

Snertir rauða ferninginn, græna ferninginn,     1 0 

hvíta hringinn og svarta ferninginn 

31. Taktu upp svarta hringinn og bláa ferninginn og hvíta hringinn 

Tekur upp svarta hringinn, bláa ferninginn og hvíta hringinn  1 0 

32. Snertu svarta hringinn og græna ferninginn og taktu upp rauða hringinn og hvíta ferninginn 

Snertir svarta hringinn og græna ferninginn og tekur upp    1 0 

rauða hringinn og hvíta ferninginn 

33. Áður en þú snertir rauða ferninginn, taktu upp ferninginn hliðina á ferningnum fyrir neðan hvíta 

hringinn 

Tekur upp svarta EÐA hvíta ferninginn, snertir síðan    1 0 

rauða ferninginn 

34. Snertu hringinn hliðina á hringnum fyrir ofan bláa ferninginn 

Snertir bláa hringinn       1 0 

35. Taktu upp græna ferninginn og rauða hringinn og snertu bláa ferninginn 

Tekur upp græna ferninginn og rauða hringinn; snertir    1 0 

bláa ferninginn 
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36. Notaðu hringinn fyrir ofan græna ferninginn til að snerta bláa ferninginn 

Snertir bláa ferninginn með hvíta hringnum    1 0 

37. Snertu ferninginn hliðina á ferningnum fyrir neðan græna hringinn 

Snertir græna ferninginn       1 0 

38. Snertu ferninginn fyrir neðan hringinn hliðina á græna hringnum 

Snertir græna ferninginn       1 0 

39. Taktu upp svarta hringinn og bláa ferninginn og snertu hvíta hringinn 

Tekur upp svarta hringinn og bláa ferninginn; snertir    1 0 

hvíta hringinn 

40. Taktu upp græna ferninginn og hringinn fyrir ofan svarta ferninginn 

Tekur upp græna ferninginn og græna hringinn    1 0 

41. Snertu bláa ferninginn og hvíta ferninginn og taktu upp græna hringinn og rauða ferninginn 

Snertir bláa ferninginn og hvíta ferninginn; tekur upp græna   1 0 

hringinn og rauða ferninginn 

42. Snertu græna hringinn og hvíta hringinn og rauða ferninginn og svarta hringinn 

Snertir græna hringinn, hvíta hringinn, rauða ferninginn    1 0 

og svarta hringinn 

43. Taktu upp hvíta ferninginn og svarta ferninginn og bláa hringinn 

Tekur upp hvíta ferninginn, svarta ferninginn og bláa hringinn  1 0 

44. Áður en þú snertir bláa ferninginn, taktu upp hringinn hliðina á hringnum fyrir ofan svarta ferninginn 

Tekur upp hvíta hringinn, snertir síðan bláa ferninginn   1 0 

 

 

Samtals /44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þýtt af Jensínu Kjerúlf Kristinsdóttur 
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Fylgiskjal B 

Stytt útgáfa af Setningafræðiprófi  
Sigríðar Magnúsdóttur og Sigríðar Arndísar Þórðardóttur 

 

Nr. Setning rétt svar svar 
1 Strákurinn er laminn af stelpunni. A  
2 Stráknum er stelpan að ýta. A  
6 Stelpuna kitlar strákurinn. B  

11 Hvaða strák málar stelpan? C  
12 Hvaða stelpu kitlar strákurinn? C  
10 Stelpuna lemur strákurinn. C  
20 Það er stelpan sem strákurinn lemur. B  
22 Stelpan er máluð af stráknum. A  
28 Það er stelpan sem strákurinn kitlar. C  
40 Strákinn er stelpan að mála. C  
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Fylgiskjal C 

Adult Reading History Questionnaire (ARHQ) 
 
 

1. Hvert af eftirfarandi lýsir best viðhorfi þínu til skóla þegar þú varst barn? 
0 1 2 3 4 

Mjög gaman í skóla  Hvorki gaman né 
leiðinlegt í skóla 

 Mjög leiðinlegt í 
skóla, vildi komast hjá 

því að fara 
 

2. Hvernig gekk þér að læra að lesa?  
0 1 2 3 4 

Mjög auðvelt að 
læra að lesa 

   Mjög erfitt að læra 
að lesa 

 
3. Hversu mikla aðstoð, utan hefðbundinnar kennslu, þurftir þú við að læra að lesa? 

0 1 2 3 4 
Enga auka aðstoð Frá vinum Frá kennurum eða 

foreldrum 
Sérkennslu eða 

einkakennslu í eitt ár 
Sérkennslu eða 

einkakennslu í tvö ár eða 
lengur 

 
4. Víxlaðir þú bókstöfum eða tölustöfum þegar þú varst barn? 

0 1 2 3 4 
Nei, aldrei    Mjög oft 

 
5. Hvernig fannst þér að læra að þekkja bókstafi og liti þegar þú varst barn? 

0 1 2 3 4 
Mjög auðvelt    Mjög erfitt 

 
6. Hvernig var lestrarfærni þín miðað við bekkjarsystkini þegar þú varst í grunnskóla? 

0 1 2 3 4 
Yfir meðallagi  Í meðallagi  Undir meðallagi 

 
7. Hversu mikið þurftir þú að hafa fyrir náminu þegar þú varst í skóla? 

0 1 2 3 4 
Lítið sem ekkert Minna en flestir Álíka mikið og 

aðrir 
Meira en flestir Mikið meira en 

flestir 
 

8. Hvernig gekk þér í íslenskunámi í unglingadeild grunnskóla og í framhaldsskóla? 
0 1 2 3 4  

Gekk mjög 
vel  Gekk í meðallagi 

vel  Gekk mjög illa Á ekki við 

 
9. Hvert er viðhorf þitt til lestrar nú? 

0 1 2 3 4 
Mjög jákvætt    Mjög neikvætt 

 
10. Hversu mikið lest þú þér til skemmtunar? 

0 1 2 3 4 
Mjög mikið  Nokkuð  Lítið eða ekkert 

 
 

11. Hvernig metur þú lestrarhraða þinn miðað við aðra á svipuðum aldri með sambærilega menntun? 
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0 1 2 3 4 

Hraðari en flestra 
jafnaldra 

 Í  meðallagi  Hægari en flestra 
jafnaldra 

 
12. Hve mikið lest þú í sambandi við starf þitt (ef þú ert ekki í starfi, hve mikið last þú í tengslum við starf 

þitt á meðan þú varst í starfi)? 
 

0 1 2 3 4 
Mjög mikið  Nokkuð  Lítið eða ekkert 

 
13. Hvernig gekk þér að læra stafsetningu í grunnskóla? 

0 1 2 3 4 
Mjög vel  Í meðallagi vel  Mjög illa 

 
14. Hvernig er stafsetningarkunnátta þín miðað við stafsetningarkunnáttu annarra á svipuðum aldri með 

sambærilega menntun? 
0 1 2 3 4 

Betri en flestra 
jafnaldra 

 Í meðallagi  Lakari en flestra 
jafnaldra 

 
15. Átt þú erfitt með að muna nöfn fólks eða nöfn staða? 

0 1 2 3 4 
Nei, aldrei    Mjög oft 

 
16. Átt þú erfitt með að muna heimilisföng, símanúmer eða dagsetningar? 

0 1 2 3 4 
Nei, aldrei    Mjög oft 

 
17. Átt þú erfitt með að muna flókin munnleg fyrirmæli? 

0 1 2 3 4 
Nei, aldrei    Mjög oft 

 
18. Víxlar þú bókstöfum eða tölustöfum þegar þú lest eða skrifar? 

0 1 2 3 4 
Nei, aldrei    Mjög oft 

  
19. Hve margar bækur lest þú þér til ánægju á ári hverju?   

0 1 2 3 4 
Fleiri en tíu á ári Sex til tíu á ári Tvær til fimm 

á ári 
Eina til tvær á 

ári 
Enga 

 
20. Hve mörg tímarit lest þú þér til ánægju í hverjum mánuði? 

0 1 2 3 4 
Fleiri en 5 Þrjú til fjögur Eitt til tvö, 

oftast 
Eitt til tvö, 

stundum 
Ekkert 

 
21. Lest þú dagblöð á virkum dögum (mánud. til föstud.)? 

0 1 2 3 4 
Á hverjum virkum 

degi 
Allavega einu 

sinni í viku 
Stundum Sjaldan Aldrei 

 
22. Lest þú helgarblöð dagblaðanna? 

0 1 2 3 4 
Um hverja helgi Næstum um 

hverja helgi 
Stundum Sjaldan Aldrei 
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Development, Social Interaction and Mood Questionnaire (DSIM) - ásamt viðbættum spurningum 

 
Hverjar eftirfarandi fullyrðinga eiga við um þig:  

 
23. Ég var sein(n) til máls. 

o Já 
o Nei 

 
24. Ég var í talkennslu sem barn. 

o Já 
o Nei 

 
25. Ég hafði svo mikla talgalla að við fimm ára aldur áttu ókunnugir erfitt með að skilja mig.  

o Já 
o Nei 

 
26. Ég þurfti/fékk sérkennslu í lestri.  

o Já 
o Nei 

 
27. Ég átti í miklum erfiðleikum með að læra stafsetningu.  

o Já 
o Nei 

28. Hefur einhver í fjölskyldunni (foreldrar, systkini) þinni átt í erfiðleikum með mál, tal eða lestur? 
o Já ______________________________________________________________________ 
o Nei 

29. Hversu góða metur þú málfærni (skilningur og tjáning) þína miðað við jafnaldra 
1 (mjög slök)  2  3  4  5  6  7 (mjög góð)  

 
 
 
Aðrar spurningar 
• Kyn 

 
• Aldur 

 
• Hæsta gráða 
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Fylgiskjal D 

 

LA TROBE SPURNINGALISTI UM 

TJÁSKIPTAFÆRNI 
Sjálfsmatslisti 

 

(LA TROBE COMMUNICATION QUESTIONNAIRE) 

Höf. Jacinta Douglas, Christine Bracy & Pamela Snow 

 

 

 

Númer þátttakanda: _______________________________ 

 

Kyn:  ________________  Aldur:  ________ ára 

 

Menntunarstig:  □ Grunnskólapróf    □ Framhaldsskólapróf   □ Háskólagráða  

  

□ Annað  _______________________________________  

 

Hjúskaparstaða:   

□ Gift/ur eða í sambúð  □ Einhleyp/ur eða makalaus (eða fráskilinn, ekkja/ekkill)  
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Leiðbeiningar: Hér er spurt um tjáskiptafærni þína. Gerðu hring utan um viðeigandi svar (1 = 
Aldrei/sjaldan, 2 = Stundum, 3 = Oft, 4 = Oftast/alltaf). Ef þú lendir í erfiðleikum með að 
svara spurningunni þá skaltu biðja talmeinafræðinginn um að umorða spurninguna eða 
útskýra frekar hvað átt er við.  

Þegar þú svarar spurningunum skaltu hugsa um allar aðstæður þar sem tjáskipta er þörf í 
daglegu lífi (s.s. innan fjölskyldu, í félagsstarfi, í samskiptum við stofnanir og við vinnu/nám).  

Þegar þú talar við aðra… 
Aldrei/         Stundum         Oft               Oftast/  

sjaldan                                                       alltaf 

1. ...sleppir þú að minnast á mikilvæg smáatriði? 1              2              3               4 

2. ...notar þú  mikið af óljósum eða innantómum 
orðum/frösum s.s. „þú veist“, „svona dót/dæmi“ í stað 
sértækra orða? 

1              2              3               4 

3. ...festist þú í sama umræðuefninu í samræðum? 1              2              3               4 

4. ...skiptir þú of snögglega um umræðuefni? 1              2              3               4 

5. ...þarftu langan umhugsunartíma áður en þú svarar 
spurningu sem beint er til þín? 

1              2              3               4 

6. ...átt þú erfitt með að horfa á þann sem þú talar við? 1              2              3               4 

7. ...átt þú í erfiðleikum með að finna orð sem þú ætlar að 
nota? 

1              2              3               4 

8. ...talar þú of hægt? 1              2              3               4 

9. ...segir þú eða gerir eitthvað sem öðrum gæti þótt 
dónalegt eða óviðeigandi? 

1              2              3               4 

10.  ...hikar þú í frásögn, stoppar jafnvel eða endurtekur 
þig? 

1              2              3               4 

11. ...veist þú hvenær þú átt að tala og hvenær þú þarft að 
hlusta? ** 

1              2              3               4 

12. ...leiðist þú út af sporinu og talar um aukaatriðin fremur 
en aðalatriði í samræðunum? 

 
1              2              3               4 
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Þegar þú talar við aðra… 
Aldrei/         Stundum         Oft               Oftast/  

sjaldan                                                       alltaf 

13.  ...átt þú í erfiðleikum með að fylgja eftir samræðum í 
hóp? 

1              2              3               4 

...þarft þú að biðja viðmælanda að endurtaka sig áður en 
þú svarar? 

1              2              3               4 

15.  ...gefur þú upp rangar upplýsingar ? 1              2              3               4 

16.  ...þarftu að byrja nokkrum sinnum á því sem þú ætlar 
að segja áður en þú kemur því á framfæri?  

1              2              3               4 

17. ...átt þú í erfiðleikum með að nota tónfall og blæbrigði 
raddarinnar þegar þú tjáir þig.  

1              2              3               4 

18.  ...átt þú í erfiðleikum með að hefja samræður? 1              2              3               4 

19.  ...nærð þú vel utan um meginatriði samræðna?** 1              2              3               4 

20.  ... svarar þú stundum með einhverju sem ekki tengist 
spurningu viðmælanda? 

1              2              3               4 

21.  ...átt þú auðvelt með að aðlaga mál þitt að aðstæðum?  
(t.d. raddblæ, orðavali, o.fl.) ** 

 
1              2              3               4 

22. ..talar þú of hratt? 1              2              3               4 

23.  ...setur þú hugmyndir þínar fram með röklegum hætti? 
** 

1              2              3               4 

24.  ...leyfir þú viðmælendum þínum að draga rangar 
ályktanir af því sem þú ert að segja?  

1              2              3               4 

25.  ...heldur þú orðinu of lengi eða dvelurðu of lengi við 
sama umræðuefnið? 

1              2              3               4 

26.  ...átt þú í erfiðleikum með að finna eitthvað að segja til 
að halda samræðum gangandi?  

1              2              3               4 

27.  ...svarar þú án þess að taka þér tíma til að hugsa um 
hvað viðmælandinn sagði? 

1              2              3               4 
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Þegar þú talar við aðra… 
Aldrei/         Stundum         Oft               Oftast/  

sjaldan                                                       alltaf 

28.  ...gefur þú nægilega nákvæmar upplýsingar?** 1              2              3               4 

29.  ...missir þú þráðinn í samræðum ef  það er erill og 
hávaði í kringum þig? 

1              2              3               4 

30.  ...átt þú erfitt með að ljúka samræðum á viðeigandi 
hátt? 

1              2              3               4 

 

**  Stjörnumerktar spurningar eru með öfuga stigagjöf þar sem hærra gildi vísar til betri færni.  Draga 
þarf stigagjöf frá 5 til að finna réttan stigafjölda. Dæmi: stundum (2) á þessum spurningum gefur 
raungildi 3 (5-2=3) og  oftast/alltaf (4) gefur raungildi 1 (5-4=1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þýðing: Þórunn H. Halldórsdóttir og Sigfús H. Kristinsson, Talþjálfun Reykjalundi (2016). 
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Fylgiskjal E 
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Fylgiskjal F 

Upplýsingar um þátttöku í rannsókn á málþroska fullorðinna 

 

Um er að ræða rannsókn fyrir meistaraverkefni í talmeinafræði við Háskóla Íslands sem miðar að því að þróa 
málþroskapróf fyrir fullorðna.  
 
Um rannsóknina: 
Um 7% einstaklinga glíma við málþroskaröskun á barnsaldri sem einkennist af erfiðleikum í notkun og 
tileinkun máls. Málþroskaröskun fylgir fólki fram á fullorðinsár, oft með tilheyrandi námserfiðleikum og 
skerðingu á lífsgæðum. Afar erfitt er að greina röskunina á fullorðinsaldri því engin próf eru til hér á landi 
fyrir þennan aldurshóp. Markmið rannsóknarinnar er að þróa málþroskapróf sem er næmt á slíka erfiðleika 
meðal fullorðinna. 
 
Þátttaka í rannsókninni felur í sér að: 
Undirrita yfirlýsingu um samþykki 
Svara spurningalista um mál, tjáskipti, lestur og skylda þætti og veita almennar bakgrunnsupplýsingar 
Leysa tvö einföld verkefni sem eru næm á málþroska (málskilnings- og setningapróf) 
Alls tekur þátttaka um klukkustund 
 
Nafnleysi:  
Engum persónugreinanlegum upplýsingum er safnað. Fyllsta trúnaðar verður gætt, en rannsóknaraðilar eru 
bundnir trúnaði og þagnarskyldu varðandi upplýsingar sem þú veitir. 
 
Ávinningur af þátttöku:  
Þátttakendur fá upplýsingar um stöðu sína samkvæmt lesblinduspurningalista, þ.e.a.s. hvort niðurstöðurnar 
geti gefið vísbendingu um lesblindu.  
 
Aðstandendur rannsóknarinnar og ábyrgðarmaður: 
Rósa Signý Gísladóttir lektor í almennum málvísindum við Háskóla Íslands er ábyrgðarmaður vísindalegrar 
framkvæmdar rannsóknarinnar: rosas@hi.is 
 
Jensína Kjerúlf Kristinsdóttir meistaranemi í talmeinafræði er verkefnastjóri og sér um fyrirlögn og úrvinnslu 
gagna: jek1@hi.is 
 
Að hætta þátttöku: 
Þú getur hafnað eða hætt þátttöku í rannsókninni hvenær sem er, án nokkurra skilyrða eða afleiðinga. 
 


