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Ágrip 

Inngangur: Á Íslandi er mikil skortur á málþroskaprófum sem byggja á íslenskum rannsóknum og búa 

yfir viðunandi próffræðilegum eiginleikum til þess að meta málþroska barna á leikskólaaldri. Markmið 

þessarar rannsóknar er að athuga réttmæti málþroskaprófsins Málfærni eldri leikskólabarna (MELB). 

Það er skoðað með því að kanna samræmi milli MELB og Íslenska þroskalistans. Þessi rannsókn er 

liður í þróun og útgáfu prófsins, en því er ætlað að bæta úr þeirri þörf sem hefur skapast fyrir íslensk 

málþroskapróf sem ætluð eru eldri leikskólabörnum.  

Aðferð: Málþroskaprófið MELB var lagt fyrir 55 börn á aldrinum 4;1-5;2 í fjórum leikskólum á 

höfðuborgarsvæðinu. Af þeim hópi var Íslenski þroskalistinn var lagður fyrir 50 börn. Skilyrði fyrir þátttöku 

voru að börnin væru hvorki tvítyngd né með greindar þroskaraskanir og einnig var æskilegt að þau væru 

eðlilega heyrandi. Í þessari rannsókn var kannað samræmi á milli matstækja með því að reikna hlutfylgni 

á milli a) Málhluta Íslenska þroskalistans og heildarskors á MELB, b) Hreyfihluta Íslenska þroskalistans 
og heildarskors á MELB, c) prófþáttarins Tal á Íslenska þroskalistanum og þeirra þátta sem falla undir 

máltjáningu á MELB og d) prófþáttarins Hlustun á Íslenska þroskalistanum og þeirra þátta sem falla 

undir málskilning á MELB. 

Niðurstöður: Helstu niðurstöður voru þær að fylgni heildarskora á MELB við Málhluta ÍÞ var r=0,57 sem 

er marktækt miðað við p<0,01. Fylgni heildarskora á MELB við Hreyfihluta ÍÞ var r=0,07 sem er 

ómarktækt miðað við p<0,05. Fylgni á milli máltjáningar á MELB við prófþáttarinn Tal á ÍÞ var r=0,62 

sem telst meðalhá og er marktæk miðað við marktektarmörkin p<0,01. Fylgni á milli málskilnings á MELB 

við prófþáttinn Hlustun var nokkuð lág (r=0,37) en marktæk miðað við p<0,05.   

Umræða: Þessar niðurstöður benda til þess að hugsmíðaréttmæti MELB sé viðunandi þar sem 

vísbending er um samleitnis- og aðgreiningarréttmæti. Þar með er hægt að segja að niðurstöður 

rannsóknar styðji hugsmíðaréttmæti prófsins og út frá því má álykta að MELB mæli það sem prófinu er 

ætla að mæla, þ.e. málþroska bara. Þá má leiða líkur að því að málþroskaprófið MELB teljist einnig 

réttmætt próf til þess að meta málþroska barna á þeim aldri sem var til athugunar í rannsókninni. Það 

styrkir enn frekar áreiðanleika og réttmæti MELB.  
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Abstract 

Objective: In Iceland there is a lack of language developmental assessment tests with adequate 

psychometric properties based for Icelandic speaking children. The aim of this study was to investigate 

the validity of a new Icelandic language test Málfærni eldri leikskólabarna (The Language Ability of Older 

Preschool Children, or MELB) by comparing its results to the results of Íslenski þroskalistinn (The 

Preschool Child Development Inventory, or ÍÞ).  

Method: 55 children particapated in the study at the age of 4;1-5;2 years in four different preschools in 

the capital region. To participate the children had to be monolingual Icelandic speaking with normal 
hearing and language development, as reported by parents. A total of 35 lists of ÍÞ were collected from 

parents. Partial correlation was calculated between the language development part of ÍÞ and the total 

score on MELB as well as between the motor development part of ÍÞ and the total score on MELB. In 

addition, partial correlation was calculated between subtest “Speech” (Tal) on ÍÞ and the subtests that 

measure expressive language on MELB; also between the subtest “Listening” (Hlustun) on ÍÞ and the 

subtests that measure language comprehension on MELB. 

Results: The results show that significant correlation was found between MELB and language 

development (Málhluta) on ÍÞ, r=0,57, while correlation with motor development on ÍÞ was weak and 

nonsignificant, r=0,07. Correlation between the expressive language section of  MELB and subtest 

Speech (Tal) on ÍÞ was significant, r=0,64. Furthermore, a low but significant correlation was found 

between the langage comprehension section of MELB and the subtest Listening (Hlustun) on ÍÞ, r=0,37.  

Conclusions: These results indicate that the construct validity of the test is acceptable as there is 

evidence of convergence and discriminant validity. From these results we can conclude that MELB 

measures what it is intended to measure and therefore it may be considered a valid test to assess 

children's language development for children from the age of 4;3-5;2;31 years. It further strengthens 
the reliability and validity of MELB. 
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1 Inngangur 
Tungumál er aðal samskiptaform mannsins. Það gerir okkur fær um að tjá öðrum hugsanir okkar á 

fjölbreyttan hátt. Börn virðast ná tökum á tungumálinu án vandkvæða á einungis nokkrum árum, þrátt 

fyrir að tungumálið sé með því flóknara sem þau læra á lífsleiðinni þar sem það inniheldur ógrynni af 

orðum og flóknar reglur málkerfisins. Það er þó ekki algilt að börn nái tökum á tungumálinu snurðulaust 

og lenda sum hver í erfiðleikum með tileinkun þess. Því er mikilvægt að geta veitt þeim viðeigandi íhlutun 

sem fyrst til þess að ná upp þeirri málfærni sem þau skortir til þess að geta tekið fullan þátt í leik og starfi 

til framtíðar (Fromkin, Rodman og Hyams, 2014). 

Þegar gengið er úr skugga um hvort börn séu á eftir jafnöldrum sínum verður að leggja fyrir stöðluð 

mælitæki en það er fyrsta skref til að meta hvort frávik séu til staðar í málþroska. Stöðluð málþroskapróf 

byggja á viðmiðum um getu jafnaldra og eru slík viðmið grundvöllur þess að greina styrk- og veikleika 

barns (Paul, Norbury og Gosse, 2018; Sigurgrímur Skúlason, 2005). Markmið slíkra prófa er að bera 

kennsl á þau börn sem eru með marktækt slakari málþroska/málfærni samanborið við jafnaldra. Hægt 
er leggja fyrir hefðbundin málþroskapróf en einnig má nota staðlaða matslista þar sem foreldrar eru 

spurðir um þroska barna sinna. Þegar ljóst er að frávik séu í máli hjá barni er mikilvægt að setja saman 

markvissa íhlutun sem hæfir hverjum og einum (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997; 

Paul o.fl., 2018). Málþroskapróf og matslistar þurfa að búa yfir próffræðilegum eiginleikum s.s. vera 

réttmæt og áreiðanleg til þess að þau endurspegli raunverulega málgetu barns. Hætta er á því að ef 

slíkir eiginleikar eru ekki viðunandi er erfitt að útiloka skekkjur og geta niðurstöður verið ónákvæmar. 

Þar með er erfitt að tryggja að túlkun niðurstaðna sé réttmæt (Einar Guðmundsson, 2005-2006). 

Nokkur skortur er á málþroskaprófum hér á landi með viðunandi próffræðilega eiginleika sem leggja 

mat á málfærni barna á aldrinum fjögurra til sex ára. Því hafa gjarnan verið notuð erlend mælitæki sem 

hafa verið þýdd og sum þeirra staðfærð að íslensku þýði til þess að meta málþroska. Til að mæta brýnni 

þörf á áreiðanlegum og réttmætum mælitækjum sem byggja á rannsóknum um málþróun íslenskra 
barna hefur verið ráðist í útgáfu nokkurra nýrra málþroskaprófa. Sem dæmi má nefna Málfærni ungra 

barna (MUB) sem kom út í desember 2018 og er ætlað að meta málfærni barna á aldrinum 2;0-3;11 ára 

(Þóra Másdóttir, Sigurgrímur Skúlason, Hrafnhildur Halldórsdóttir og Friðrik Rúnar Guðmundsson, 

2018). Undanfarin ár hefur námsbraut í talmeinafræði við Háskóla Íslands, ásamt Heyrnar- og 

talmeinastöð Íslands, verið að þróa málþroskaprófið Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) og er sú vinna 

á lokastigum. MELB er ætlað að meta málfærni barna á aldrinum 4;0-5;11 og kemur í kjölfarið á MUB. 

Það byggir á tíu prófþáttum sem meta annars vegar máltjáningu og hins vegar málskilning sem hver um 

sig reynir á ólíka þætti málþroskans.  

Í fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar verður fyrst farið yfir máltöku barna og  hvaða málþáttum 

tungumálið byggir á. Því næst verður greint frá íslenskum rannsóknum á máltöku barna og í kjölfarið 

fjallað um skilgreiningar á málþroskaröskun, próffræðilega eiginleika matstækja, réttmæti og helstu 

málþroskapróf sem notuð eru hér á landi. Farið verður fjallað um MELB og fyrri forprófarnir, notagildi 
upplýsinga foreldra um hegðun og þroska barna auk umfjöllunar um Íslenska þroskalistann. Að því loknu 

verða gerð skil á markmiðum og framkvæmd rannsóknar. Settar verða fram niðurstöður sem verður 

fjallað nánar um í umræðukafla og ályktanir dregnar í lokin.  
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Meistaraverkefnið er hluti af þróun MELB og eru niðurstöður rannsóknarinnar notaðar við stöðlun 

prófsins. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna réttmæti þess til að athuga hvort það mæli þá 

hugsmíð sem því er ætlað að mæla. Það er athugað með því að bera saman niðurstöður MELB við 

niðurstöður úr Íslenska þroskalistanum til að kanna samræmi á milli prófanna. Útgáfa MELB er 

mikilvægur liður í að bæta úr þeirri þörf sem hefur skapast þar sem ekkert próf hefur verið samið 

hérlendis frá grunni fyrir aldurshópinn 4;0-5;11 ára.  

 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Máltaka barna  
Tungumálið er eitt flóknasta kerfi sem einstaklingar tileinka sér á lífsleiðinni og er það sá eiginleiki sem 

greinir okkur frá öðrum dýrategundum. Á einungis nokkrum árum ná börn þeirri getu að tjá sig á 

fjölbreyttan hátt og gera má ráð fyrir að nýfædd börn búi yfir þeim hæfileika að tileinka sér mál sem er 

ríkjandi í þeirra málumhverfi (Hoff, 2013; Levey, 2019; Saffran og Thiessen, 2007). Eitt af eiginleikum 

barna er að geta brugðist við skynáreiti frá umhverfi sínu sem undirbýr þau fyrir máltökuna og samskipti 

við aðra (Barna og Legerstee, 2005). Máltaka barna hefst við fæðingu í félagslega umhverfi þeirra og 

helst í hendur við þroska heilans ásamt því að vera nátengd vitsmunastarfsemi (Aldís Unnur 
Guðmundsdóttir, 2007; Otto, 2014).   

Tungumálið er okkur afar mikilvægt og er meginþáttur þess að geta átt í samskiptum við aðra ásamt 

því að öðlast innsýn í hugarheim annarra. Afar mikilvægt er að búa yfir góðum málþroska, en sá grunnur 

sem lagður er á fyrstu árum í ævi barns skiptir sköpum fyrir framtíðina. Einnig er það mikilvægur 
undirstöðuþáttur fyrir lestrarnám, ekki síst lesskilning og námsárangur (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015; 

Jóhanna T. Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2016).  

Börn tileinka sér móðurmál á svipaðan hátt óháð því hvert móðurmál þeirra er. Flest börn ná að 

tileinka sér málið án vandkvæða. Máltaka barns er ekki tilviljunarkennt ferli heldur fylgir ákveðnum 
stigum þar sem hvert stig hefur sínar eigin reglur. Börn sem eru á sama stað í máltökunni eru með 

sambærilegar villur eða tilbrigði í máli sínu svo sem tengd framburði og beygingum. Með hverju stigi 

sem barnið nær að tileinka sér kemst það nær málkerfi hinna fullorðnu (Fromkin o.fl., 2014; O’Grady, 

2005; Paul o.fl., 2018). 

Grátur barna er fyrsta tjáningarform þeirra þar sem þau átta sig á að hægt sé að nýta rödd sína til 

tjáskipta. Börn tileinka sér móðurmál sitt í gegnum reynslu og samskipti við sína nánustu. Þau byrja 

fljótlega eftir fæðingu að hafa meiri áhuga á fólki og nota látbragð til þess að eiga í samskiptum við aðra 

áður en þau fara að mynda merkingarbær orð (Cox og McLeod, 2015; Levey, 2019)  

Orðaforði þróast hratt hjá börnum. Almennt er talið að málskilningur þróist á undan máltjáningu þar 

sem þau skilja og þekkja merkingu orða áður en þau geta tjáð sig (Levey, 2019; Paul o.fl., 2018). Þegar 

börn hafa lært að nota um 50 orð þá tekur máltakan þeirra stökk og fara þau að læra eitt til tvö orð á 

dag. Þá er stundum talað um svokölluð snjóboltaáhrif eða „sprengingu“ í orðaforða þar sem þau fara að 

læra jafnvel mörg orð á dag. Oft er talið að börn nái þessum áfanga í kringum 18 mánaða aldur. Hins 

vegar á það ekki við um öll börn að máltakan taki slíkt stökk fram á við (Ganger og Brent, 2004; Munro 
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og McGregor, 2015). Mikill breytileiki er milli barna þegar kemur að tileinkun orðaforða (Levey, 2019). 

Þá hefur rannsókn Elínar Þallar Þórðardóttur sýnt að stúlkur búi yfir meiri orðaforða en drengir við 

tveggja ára aldur (1998). Í kringum tveggja ára eru þau farin að geta nýtt sér 200-300 orð til þess að tjá 

sig og flest farin að mynda tveggja orða setningar. Setningarnar eru einfaldar og snúa oft að því sem 

þau vilja fá, t.d. „ég drekka“ sem myndi þýða „ég vil fá að drekka“. Þegar máltakan er komin á þetta stig 

skilja nánustu aðstandendur mjög margt af því sem börnin reyna að tjá um (Levey, 2019).  

Þegar líða fer á máltökuna fara börn að mynda lengri og málfræðilega flóknari setningar. Frá þriggja 

ára aldri eru þau komin með nokkuð víðtækan orðaforða og geta nefnt nánast allt sem þau sjá í sínu 

nærumhverfi. Við fimm ára aldur hafa börn með dæmigerða máltöku náð góðum tökum á orðaforða og 

myndunarreglum móðurmálsins, svo sem setningagerð, framburði og beygingum. Þá er talið að 90% af 

setningauppbyggingu þeirra sé rétt og að þau geti átt í samræðum í lengri tíma. Tal barna á þessum 
aldri er því farið að líkjast fullorðinstali þar sem beygingar og setningauppbygging er oftast nær eðlileg 

(Levey, 2019). Þau búa því yfir víðtækri málkunnáttu, þótt að þau eigi eftir að tileinka sér enn frekari 

orðaforða, óreglulegar beygingar og hvaða málnotkun sé viðeigandi (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019).  

Þegar börn eru á máltökuskeiði verða þau fyrir áhrifum af því umhverfi sem þau eru í, sérstaklega 
leikskólaumhverfi og heima við þar sem þau verja mestum sínum tíma á þeim stöðum. Það að börn séu 

í ríkulegu málumhverfi snemma á ævinni skiptir sköpum fyrir máltöku þeirra (Otto, 2014; Thornton, 

2015). Hversu vel fólk og annað í nærumhverfi barns hvetur það til að nota tungumálið hefur bæði áhrif 

á máltöku og vitræna færni þess. Þá eru börn bæði beint og óbeint hvött til þess að þróa tungumálahæfni 

sína í gegnum lestur bóka, samskipti og leiki.  

Tungumálið er gjarnan talið byggjast á þremur grunneiningum, formi, innihaldi og notkun. Þessar 

þrjár grunneiningar tungumálsins fela í sér fimm málþætti. Þeir eru hljóðkerfisfræði (e. phonology), 

orðhlutafræði eða beygingarfræði (e. morphology), setningafræði (e. syntax), merkingarfræði (e. 

semantics) og málnotkun (e. pragmatics). Mikilvægt er að hafa góðan skilning á þessum fimm þáttum til 

þess að átta sig á hvernig málþroskanum vindur fram hjá börnum (Levey, 2019; Otto, 2014; Paul o.fl., 

2018), sjá töflu 1.  

Tafla 1. Tengsl fimm málþátta við grunneiningar tungumálsins 

Grunneining   Málþáttur     
Form   Setningafræði      
    Orðhlutafræði     
    Hljóðkerfisfræði     
Innihald   Merkingarfræði     
Notkun   Málnotkun       

 

Setningarfræði segir meðal annars til um hvernig orð eru sett saman til þess að mynda vel 

skiljanlegar setningar. Orðhlutafræði og beygingarfræði gerir grein fyrir þeim reglum hvernig myndön 

eða orðhlutar eru sett saman til að mynda merkingarbær orð, svo sem fleirtölu nafnorðs, tíð sagnar eða 

ákveðinn greini lýsingar- eða nafnorðs. Hljóðkerfisfræði felur m.a. í sér reglur um samsetningu hljóða í 

orðum, þ.e. hvaða hljóð geta staðið saman og hver ekki. Merkingarfræði snýr að merkingarfræðilegum 
þáttum tungumálsins og vísar m.a. til þeirrar orðaforðaþekkingar sem hver og einn býr yfir, að þekkja 
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merkingu orða, setninga og frásagna. Það tekur  meðal annars til allra þeirra hugtaka eða orða sem lýsa 

athöfnum, hlutum eða tilfinningum. Málnotkun segir til um hvernig einstaklingur notar tungumálið á 

viðeigandi hátt. Hér er átt við þær félagslegu reglur sem er stuðst við í samskiptum, eins og hvernig 

skipst er á í samræðum o.s.frv.   

Málþroskinn byggir á þessum fimm málþáttum (sjá töflu 1) sem mynda einnig grunninn að málkerfi 

hvers tungumáls, annars vegar máltjáningu og hins vegar málskilningi. Þessi tvö kerfi eru óneitanlega 

forsenda þess að geta skilið tungumálið og tjáð sig á ríkulegan hátt. Því er mikilvægt að hafa gott vald 

bæði á máltjáningu og málskilningi til að geta átt innihaldsríkar samræður við aðra (Levey, 2019; Paul 

o.fl., 2018).  

2.2 Íslenskar rannsóknir á barnamáli 
Rannsóknir á barnamáli hafa gefið til kynna að ákveðið mynstur sé að finna í tengslum við máltöku óháð 

menningu og tungumáli. Málþróun barna virðist því ekki vera tilviljanakennt ferli heldur fara börn í 

gegnum svipuð stig máltökunnar (Otto, 2014). Ekki eru til margar íslenskar rannsóknir sem kanna 

máltöku barna þótt stöðugt bætist í hópinn. Hér verður stuttlega farið yfir nokkrar þeirra.   

Mikil framför á sér stað í tileinkun orðaforða barna á aldrinum fjögurra til sex ára. Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir (2009) gerðu langsniðsrannsókn þar sem 

kannað var þróun orðaforða, sjálfstjórnunar og læsis íslenskra barna á aldrinum fjögurra til átta ára, 

ásamt tengslum við bakgrunnsbreytur. Athugað var hvort þessir þættir spái fyrir um árangur í skóla og 
þróun læsis síðar meir. Niðurstöður gefa til kynna að orðaforði virðist taka stökk milli fjögurra og sex ára, 

jafnt hjá stúlkum og drengjum. Mikill einstaklingsmunur reyndist vera sem gefur til kynna mikinn 

breytileika meðal barnanna. Fjölskyldubreytur virðast hafa áhrif á orðaforða tileinkun barna þar sem 

marktæk fylgni var milli menntunar móður og orðaforða barna. Niðurstöður gefa einnig til kynna að börn 

séu komin vel á veg í forstigs-læsisþróun þar sem þau kunna að meðaltali 13 af 28 bókstöfum við 

fjögurra ára aldur.  

Rannsóknir hafa sýnt að orðaforði sé undirstaða fyrir lesskilning eins og kemur meðal fram meðal 

annars í tveimur rannsóknum. Rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015) gefur til kynna að við fjögurra 

ára aldur spái orðaforði og málfræði fyrir um hlustunarskilning við upphaf skólagöngu en 

einstaklingsmunur sé þó mikill þegar kemur að tileinkun orðaforða. Orðaforði tengdist marktækt 

bakgrunnsbreytum eins og menntun móður, fjölda barnabóka á heimili og hversu oft var lesið fyrir barnið. 

Rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur (2015) leiddi í ljós að orðaforði barna í fjórða bekk spáði fyrir um 
lesskilning barna síðar meir. Í ljós kom að því meiri orðaforði sem börn búa yfir því hraðari varð 

framgangur lesskilnings en minni orðaforði hefur í för með sér hægari framför á lesskilningi. Þegar börn 

búa yfir góðum orðaforða við upphaf skólagöngu verður tileinkun lesturs auðveldari og þeim gengur 

betur að bæta við sig orðaforða heldur en þau sem eru með slakari orðaforða (Otto, 2014).  

Thordardottir, Weismer og Evans (2002) könnuðu tengsl milli orðaforða og málfræði hjá bæði 

íslenskum og enskumælandi börnum við tveggja ára aldur. Niðurstöður gáfu til kynna marktækt 

samband milli orðaforða og málfræðikunnáttu hjá báðum hópum. Áður en börn byrja að beygja orð þurfa 

þau að hafa á valdi sínu ákveðinn fjölda orða. Einnig gáfu niðustöður til kynna að meiri breytileika meðal 

íslenskumælandi barna en þeirra sem voru með ensku að móðurmáli. Misjafnt virðist vera eftir tungumáli 
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hversu mikinn orðaforða börn þurfa að búa yfir áður en þau fara að mynda setningar og beygja orð. 

Samkvæmt Thordardottir o.fl. (2002) byrja íslenskumælandi börn fyrr á máltökuskeiði að beygja orð en 

enskumælandi börn, 19 orð á móti 130 orðum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir 

(Thordardottir og Weismer, 1998). Aftur á móti þurfa íslenskumælandi börn að búa yfir mun meiri 

orðaforða en enskumælandi áður en þau fara að alhæfa beygingar sagna og nafnorða. Þetta misræmi 

má sennilega rekja til þess að íslenskan er mun ríkara beygingarmál en enskan þar sem beygingar orða 

eru samofnar merkingu málsins. Þ.e.a.s. beygja verður meirihluta íslenskra orða til þess að merking 
þess skili sér. Líklegt er að íslensk börn læri beygingar orða snemma á máltökuskeiði út frá samhengi 

setninga sem leiðir oftast nær til réttrar beygingar (Thordardottir o.fl., 2002).   

Hægt er að skoða málfræði og hugsanleg frávik sem börn hafa með málsýnum. Í rannsókn 

Thordadottir og Weismer (1998) var meðallengd segða mæld í myndönum (MLSm) könnuð, sem og 
málfræðivillur hjá íslenskum börnum á aldrinum 15-36 mánaða. Í ljós kom að MLSm, heildarfjöldi orða 

og fjöldi mismunandi orða jókst kerfisbundið með auknum aldri. Börn á þessu aldursbili gera fáar 

málfræðivillur á þeirri málfræði sem lærist snemma í máltöku þegar setningar eru stuttar. Jóhanna T. 

Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir (2015) gerðu einnig rannsókn og notast var við málsýni til að 

finna aldursbundin viðmið fyrir máltjáningu íslenskra barna á leikskólaaldri í gegnum sjálfsprottið tal. 

Niðurstöður leiddu í ljós að málfræðivillur voru fátíðar í máli barna auk þess að málfræðivillum fækkaði 

marktækt með auknum aldri. Meðallengd segða, heildarfjöldi orða og fjöldi mismunandi orða jókst með 

hækkandi aldri. Þar að auki gáfu niðurstöður til kynna að mikill einstaklingsmunur og dreifing var á lengd 
setninga og hversu margbreytileg orð börnin notuðu.  

Í rannsókn Indriða Gíslasonar, Sigurðar Konráðssonar og Benedikts Jóhannessonar (1986) var 

fleirtölumyndun nafnorða athuguð sem og framburður hjá 200 íslenskum börnum. Í ljós kom að fjögurra 

ára börn alhæfa gjarnan fleirtöluendinguna -ar, sem er tíðust í íslensku máli, t.d. hundur – hundar en við 
sex ára aldurinn dregur töluvert úr þeirri alhæfingu. Börn eiga í meiri erfiðleikum með óreglulega myndun 

nafnorða eins og mús – mýs, fótur – fætur. Við sex ára aldur voru börn farin að tjá sig á fjölbreyttari hátt 

og gera fleiri tilraunir til fleirtölunotkunar á nafnorðum.  

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (1998) athugaði hvernig þátíðarbeyging veikra og sterkra sagna þróast hjá 
íslenskumælandi börnum á aldrinum fjögurra til átta ára. Niðurstöður sýndu að börnin voru marktækt 

betri í þátíðarbeygingu veikra sagna heldur en sterkra. Framfarir á þessu sviði eru miklar á þessum aldri, 

sérstaklega á milli fjögurra til sex ára. Fjögurra ára börn voru með 35% þátíðarbeygingar réttar, sex ára 

börn með 74% beygingar réttar og elsti hópurinn með 87%. Yngsti aldurshópurinn var orðin fær í að 

beita veikum sagnorðum með þátíðarviðskeytið -aði, sbr. hjóla-hjólaði, en sú þátíðarending sagnorða er 

algengust í íslensku máli. Þau alhæfðu þó reglulega endingu á sterkum sögnum og gáfu því óreglulegum 

sögnum endinguna -aði, sbr. hlaupa-hlaupaði. Fjögurra ára börn notuðu sterkar sagnir rétt í einungis 
15% tilvika. Endingar eins og -di og -ti verða smám saman algengari í tali þeirra en beita þeim ekki rétt 

og á tímabili alhæfa þau einnig þessar endingar. Mikil framför á sér stað þegar börnin eru í kringum sex 

ára en á þeim aldri eru þau komin með betri tök á veikri og sterkri beygingu sagna. Elsti aldurshópurinn 

hafði náð ágætum tökum á myndun flestra beygingarflokka sagnorða.  

Einnig hefur verið rannsakað hvort málþroskamælingar á leikskólabörnum geti spáð fyrir um gengi í 

skóla seinna meir. Jóhanna Thelma Einarsdóttir, Ingibjörg Símonadóttir og Amalía Björnsdóttir (2011) 
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gerðu langtímarannsókn á forspágildi athuganna á málþroska. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 

hvort málþroskamælingar við fimm ára aldur gætu spáð fyrir um framgang náms í samræmdum prófum 

í 4., 7. og 10. bekk í grunnskóla. HLJÓM-2 og TOLD-2P voru lögð fyrir 267 leikskólabörn og síðar var 

námsgengi þeirra í grunnskóla kannað. Nokkurn munur var á frammistöðu þátttakenda þar sem mikil 

dreifing var á niðurstöðum prófanna. Niðurstöður bentu til að málþroskamælingar hafa forspágildi fyrir 

námsgengi í grunnskóla. Sterkustu tengsl við málþroskamælingar reyndust vera við íslensku í 4., 7. og 

10. bekk, ásamt stærðfræði í 4. bekk. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að málþroskamælingar í 
leikskóla eru áreiðanlegar þegar kemur að því að spá fyrir um námsgengi í grunnskóla. 

Samkvæmt íslenskum rannsóknum á barnamáli má áætla að málþroski barna taki stökk milli fjögurra 

til sex ára og að einstaklingsmunur er mikill meðal barna. Einnig gefur stærð orðaforða og málfræðifærni 

fjögurra ára barna vísbendingar um hlustunarskilning við upphaf skólagöngu. Með auknum aldri má sjá 
að reglur beygingarkerfis verða mótaðri og að málfræðivillum barna fækkar.  

Nú hefur verið farið stuttlega yfir nokkrar af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á íslensku 

barnamáli. Mikilvægt er að ígrunda vel rannsóknarniðurstöður sem þessar þegar greina á hvort börn 

séu með málþroskaröskun eða önnur frávik í málþroska.  

2.3 Málþroskaröskun hjá börnum 
Eins og áður er getið ná flest börn tökum á tungumáli sínu án mikilla erfiðleika. Þó eru sum börn sem 

fylgja ekki hefbundnu ferli máltökunnar og sýna því frávik í málþroska. Slík frávik eru mismikil og ljóst 
að margvíslegar orsakir geta legið að baki (Paul o.fl., 2018).   

Málþroskaröskun (e. developmental language disorder) felur í sér, samkvæmt samtökum bandaríska 

talmeina- og heyrnafræðinga (American Speech Language Hearing Association  eða ASHA), að 

einstaklingur eigi í erfiðleikum með skilning og/eða máltjáningu og/eða ritað mál eða annað 
tjáningarform. Röskunin getur tengst formi tungumálsins (setningarfræði, hljóðkerfisfræði og 

orðmyndunarfræði), innihaldi þess (merkingarfræði) og/eða notkun (málnotkun) (American Speech-

Language-Hearing Association, 1993). Hér eftir verður vísað í hugtakið málþroskaröskun sem MÞR. 

MÞR hefur lengi verið skipt niður i tvo flokka, sértæka- og almenna MÞR. Þá var talið að almenn 
MÞR birtist með annarri röskun svo sem Downs heilkenni, einhverfu eða með greindarskerðingu sem 

stafar af óþekktum eða þekktum orsökum. En þegar um sértæka MÞR væri að ræða þá eru einungis 

frávik í málþroska og útiloka þarf aðra þætti eins og skerðingu á verklegri greind (Paul o.fl., 2018; Reilly, 

Tomblin, Law, McKean, Mensah, Morgan, Goldfeld, Nicholson og Wake, 2014). Nú er almennt talað um 

MÞR í stað hugtakanna almenn- og sértæk MÞR sem þýðingu á Developmental Language Disorders 

(DLD) (Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh, Consortium, Adams, Archibald, Baird, Bauer og 

Bellair, 2017). 

Hugtakið málröskun (e. language disorder) er regnhlífahugtak yfir frávik í máli hjá einstaklingum sem 

eru viðvarandi og hafa hamlandi áhrif á daglegt lífi þeirra, bæði í námi og í samskiptum við aðra. Ólíklegt 

er að sá sem glímir við slíkan vanda nái bata. Einstaklingar sem eru með röskun af líffræðilegum toga 

geta fengið greininguna málröskun. Dæmi um það eru einstaklingar með einhverfu, heilaskaða, 
heilalömun (e. cereral palsy), Downs heilkenni, heyrnaskerðingu eða þroskahömlun (Bishop, 2008; 

Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh og Consortium, 2016; Bishop o.fl., 2017).  
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Greiningarhugtakið MÞR á við um börn sem ekki eru með röskun af þekktum líffræðilegum orsökum. 

Hins vegar geta meðraskanir birst með MÞR, m.a. athyglisbrestur, samhæfingar- eða hreyfivandi og 

lestrarerfiðleikar. Samstaða er nú um að aðrar raskanir útiloki ekki greininguna MÞR (þ.e. DLD) ásamt 

því að ekki þarf að vera misræmi milli mállegrar og verklegrar færni, eins og krafan var áður fyrr, til þess 

að fá greininguna sértæk MÞR (Bishop o.fl., 2016; Bishop o.fl., 2017; McArthur, Hogben, Edwards, 

Heath og Mengler, 2000). 

Algengi MÞR hefur ekki verið kannað á Íslandi með faraldsfræðilegum rannsóknum. Oftast er stuðst 

við niðurstöður víðamikillar faraldsfræðirannsóknar Tomblin o.fl. (1997). Samkvæmt niðurstöðum er 

algengi MÞR í kringum 7,4% við fimm ára aldur og er algengari meðal drengja en stúlkna eða 1,33 á 

móti 1. Nýleg faraldsfræðileg rannsókn frá Bretlandi Norbury o.fl. (2016) styður algengistölur Tomblin 

o.fl. Þar kemur fram að algengi málþroskarsökunar sé 7,5%.  

Börn með MÞR geta átt í erfiðleikum með ýmsa þætti tungumálsins. Einkenni MÞR eru breytileg og 

geta verið mismikil milli barna. Börn með MÞR eru oft seinni til máls þar sem þau eiga erfiðara en 

jafnaldrar að tileinka sér orðaforða. Algengt er því að þau myndi styttri og einfaldari setningar ásamt því 

að gera villur við flóknari setningar. Orðaforði er gjarnan fátæklegri miðað við jafnaldra og þau eiga í 
meiri erfiðleikum með að skilja málfræðilega flóknar setningar. Jafnframt getur vinnsluminni þeirra verið 

slakara. Það sem einkennir gjarnan tal barna með MÞR á leikskólaaldri eru málfræðivillur og slök 

hljóðkerfisvitund (Paul o.fl., 2018; Thordardottir, 2008). 

Börn sem eru sein til máls ná sér oft á strik án utanaðkomandi aðstoðar eða beinnar íhlutunar. 
Breytileiki í máli barna er mikill á fyrstu árum þeirra og erfitt er að greina með óyggjandi hætti hvort barn 

sé með MÞR á leikskólaaldri. Helst er það samspil eins og takmarkaður málskilningur, að nota lítið 

látbragð og/eða fjölskyldusaga um málerfiðleika. Áhættuþættir eru mismunandi eftir aldri þegar kanna á 

hvort frávik eru í máli barns. Meðal vísbendinga um frávik í máli fjögurra til fimm ára barna er ef þau 

nota í mesta lagi þriggja orða setningar, sýna takmarkaðan málskilning, ókunnugir skilja lítið af tali 

barnsins og foreldrar skilji minna en helming af því sem barnið þeirra segir. Áhættuþættir fyrir börn fimm 

ára og eldri eru erfiðleikar með að segja eða endursegja sögu á skipulegan hátt, fara eftir munnlegum 

fyrirmælum, eiga erfitt með málskilning (t.d. þegar lesið er fyrir þau), tala mikið en eru slök í að eiga í 
gagnkvæmnum samræðum (e. reciprocal conversation), nota einfaldar setningar og að lokum eiga þau 

til að vera bókstafleg í túlkun og lesa ekki milli línanna (Bishop o.fl., 2016; Visser-Bochane, Gerrits, van 

der Schans, Reijneveld og Luinge, 2017).  

Börn með MÞR þurfa oft að takast á við ýmsa erfiðleika en tengsl virðast vera á milli slakrar málfærni 

og t.d. náms- , félags- og hegðunarerfiðleika (Durkin og Conti-Ramsden, 2010; St Clair, Pickles, Durkin 

og Conti-Ramsden, 2011). Í upphaf skólagöngu virðast börn með MÞR fylgja jafnöldrum í námi, en þegar 
á líður á námið eiga þau erfiðara að fóta sig á skólagöngu sinni þar sem meira fer að reyna á málvitund 

þeirra. Málfærni er mikilvægur þáttur hvað varðar námsgetu, tölulæsi og lestrarfærni barna (Dockrell, 

Lindsay, Palikara og Cullen, 2007; Donlan, Cowan, Newton og Lloyd, 2007; St Clair, Durkin, Conti-
Ramsden og Pickles, 2010). Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli MÞR og lestrarvanda. Þegar 
lestrarvandi er til staðar er það oft vegna  lesskilningsvanda sem stafar af slakri tungumálagetu (Durkin 

og Conti-Ramsden, 2010; McArthur o.fl., 2000; Paul o.fl., 2018; Snowling, Hayiou-Thomas, Nash og 

Hulme, 2019). Langtímarannsókn Botting (2020) kannaði hvort tungumála- og lestrargeta sé slakari hjá 
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24 ára gömlum einstaklingum með MÞR miðað við jafnaldra. Þátttakendur rannsóknar voru einstaklingar 

sem höfðu fengið greininguna MÞR við sjö ára aldur. Niðurstöður gefa til kynna að einstaklingar sem 

fengu greininguna MÞR eru með slakari tungumála- og lestrargetu en jafnaldrar og er frammistaða þeirra 

á prófum oft slakari.    

Mikilvægt er að umgangast jafningja og þróa tengsl sín á milli. Algengt er að börn og unglingar með 

MÞR eigi í erfiðleikum í félagslegum aðstæðum þar sem þau eiga erfiðara með skilning og tjáningu. Til 

að eiga í góðum tengslum við aðra er mikilvægt að geta átt í hnökralausum samræðum og tjáð hugsanir 

og hugmyndir. Börn með MÞR taka minni þátt í samræðum en jafnaldrar með dæmigerðan málþroska, 

eiga sjaldnar frumkvæði að jákvæðum samskiptum við aðra og hafa slakari frásagnar- eða orðræðufærni 

(e.discourse skills). Börn sem upplifa erfiðleika í samskiptum við jafnaldra og myndun vináttu í barnæsku 

fara inn í unglingsár með takmarkaða reynslu til þess að þróa með sér þá hæfni sem þarf til þess að 
eiga í góðum samskiptum við aðra. Einnig er líklegra að þau hafi minni trú á eigin getu (Durkin og Conti-

Ramsden, 2010). Í breskri langtímarannsókn (St Clair o.fl., 2011) var kannað hvort hegðunar-, 

tilfinninga- og félagslegir erfiðleikar fylgdu einstaklingum með MÞR frá barnsaldri til unglingsára. 

Niðurstöður sýndu að þegar einstaklingar voru komnir á unglingsár þá bar minna á hegðunar- og 

tilfinningavanda en aftur á móti jukust erfiðleikar í félagslegum aðstæðum. Þá höfðu 40% unglinga með 

MÞR átt í samskiptaerfiðleikum við jafnaldra.  

Mikilvægt er að grípa inn í eins fljótt og auðið er þegar grunur vaknar um frávik í málþroska meðal 

annars með því að leggja fyrir málþroskapróf þar sem grundvöllur eðlilegrar námsfærni er góður 

málþroski og víðtækur orðaforði. Þegar liggur fyrir að barn er með frávik í máli og þörf er metin á inngripi 

er mikilvægt að setja saman markvissa íhlutunarleið sem byggja á gagnreyndum aðferðum  (Law, 

Roulstone og Lindsay, 2015; Paul o.fl., 2018). 

2.4 Málþroskapróf 
Þegar málþroski barns er metinn er málfærni þess oftast borin saman við það sem dæmigert þykir hjá 

börnum á sama aldri. Það eru einkum tvær leiðir sem hægt er að fara þegar meta á málþroska barns. Í 

fyrsta lagi að taka málsýni, m.a. til að finna út meðallengd segða hjá barni, en það þykir góð leið til þess 
að fylgjast með þróun á málfræði. Til þess að hægt sé að meta málsýni barns þurfa að vera til 

aldursbundin viðmið fyrir máltjáningu (Hoff, 2013). Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Álfhildur 

Þorsteinsdóttir (2015) stóðu fyrir rannsókn á málsýnum þar sem skoðuð var meðallengd segða, 

heildarfjöldi orða, fjöldi mismunandi orða og hlutfallslegur fjöldi villna hjá íslenskum leikskólabörnum. 

Með þessari rannsókn urðu til íslensk viðmið sem nýta má í þágu barna með MÞR. Í öðru lagi er hægt 

að meta málþroska með stöðluðum prófum eða matslistum sem eru normaldreifð, annað hvort með því 

að spyrja foreldra um málfærni barna sinna eða með því að leggja fyrir málþroskapróf (Hoff, 2013).  

Málþroskapróf eru byggð á rannsóknum um dæmigerða máltöku og eru notuð til að meta málfærni 

barna. Þegar lagt er mat á málþroska barns er fyrirlögn slíkra prófa fyrsta skref í að meta hvort einhver 

frávik eru til staðar. Einnig er mikilvægt að afla ítarlegra bakgrunnsupplýsinga, ásamt því að taka málsýni 

til að skera úr um hvort um frávik sé að ræða og ef svo er, að ákvarða hvers konar íhlutun henti barninu 
(Paul o.fl., 2018). Í leikskólum fara fram ýmsar skimanir á málþroska barna og hafa leikskólakennarar 

réttindi til þess að leggja ýmis skimunartæki fyrir í samráði við foreldra. Auk þess þykja foreldrar 
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áreiðanlegir til að svara stöðluðum spurningum um tal og mál barna þeirra (Einar Guðmundsson og 

Sigurður J. Grétarsson, 1997; Thordardottir og Weismer, 1998). Það fellur hins vegar undir starfsvið 

talmeinafræðinga að leggja stöðluð málþroskapróf fyrir og að greina MÞR (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014; Paul 

o.fl., 2018).  

Markmið málþroskaprófa er að bera kennsl á þau börn sem eru með marktækt slakari málþroska 

samanborið við jafnaldra hvað varðar innihald, form og/eða málnotkun. Þau ættu að gefa upplýsingar 

um í hverju erfiðleikarnir eru fólgnir og hvers eðlis frávikin eru. Einnig er markmið slíks mats að kanna 

hvort frávikin hafi áhrif á daglegt líf barnsins, svo sem í skóla og í samskiptum við fjölskyldu og vini 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 

2012; Paul o.fl., 2018). Auk þess skera niðurstöður málþroskaprófa úr um hvort barn eigi rétt á 
greiðsluþátttöku hjá Sjúkratryggingum Íslands (SÍ), en í samningi milli SÍ og Félags talmeinafræðinga á 

Íslandi (FTÍ) kveður á um að málþroskatala skuli vera 80 eða lægri til að barn eigi rétt á niðurgreiddri 

talþjálfun (Sjúkratryggingar Íslands, 2017). Þegar niðurstöður málþroskaprófa er á milli 81-85 þá er það 

á ábyrgð sveitarfélaga að sinna talþjálfun (Kristján Þór Júlíusson, 2014).  

Málþroskapróf verða að hafa ásættanlega próffræðilega eiginleika svo sem vera réttmæt og 

áreiðanleg svo þau mæli af nákvæmni málfærni barna. Þegar málþroskapróf eru samin þá verður að 

meta próffræðilega eiginleika þess með ákveðnum aðferðum til þess að útiloka skekkjur sem gætu 

annars haft áhrif á niðurstöður (Paul o.fl., 2018). Hér fyrir neðan verður farið nánar í próffræðilega 

eignleika málþroskaprófa.  

2.4.1 Próffræðilegir eiginleikar málþroskaprófa 
Þar sem skortur er á stöðluðum málþroskaprófum sem hafa verið samin frá grunni hérlendis hafa 

gjarnan verið notuð erlend matstæki sem hafa verið þýdd og stundum staðfærð að íslensku þýði. Þegar 

próf eru þýdd og staðfærð þurfa þau að búa yfir sömu tölfræðilegu og próffræðilegu eiginleikum og 

frumútgáfa þeirra en textinn aðlagaður að tungumáli og menningu hvers lands. Þegar próf er staðlað er 

gögnum safnað með kerfisbundnu úrtaki sem endurspeglar þann hóp sem prófinu er ætlað að meta svo 

hægt sé að útbúa staðla eða viðmið. Slík bakgrunnur fyrir aldursviðmið á prófi (e. norms) eru grundvöllur 

þess að hægt sé að greina styrk- og veikleika barna til að meta stöðu þeirra og staðfesta eða hafna því 
að frávik séu til staðar (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Einn nauðsynlegur eiginleiki staðlaðra prófa er að 

dreifing stiga á þeim sé nægjanlega mikil til að hægt sé að útbúa mælitölur. Mælitölur hafa dreifingu sem 

er skilgreind út frá normaldreifingu. Þegar mælitölur eru útbúnar verður dreifing í stigum að vera 

nægjanlega mikil til þess að greina milli barna með góða færni jafnt og barn með slaka færni eða 

misðlungsfærni (Þóra Másdóttir o.fl., 2018). Áætla má að próf sé staðlað þegar ákveðið er fyrirfram 

hvernig form prófsins, innihald og matsreglur eigi að vera (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Ávinningur 

þess að nota stöðluð próf er að hægt er að bera saman niðurstöður barna við normaldreifingu mælitalna. 
Stöðluð próf hafa ýmsa eiginleika, svo sem skýr viðmið fyrir fyrirlögn, réttmæt, áreiðanleg, nákvæm, 

stöðluð, normaldreifð, ásamt því að gera grein fyrir vikmörkum (e. standard error of measurement) 

(Coaley, 2014; Paul o.fl., 2018).  
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Þegar mælitæki hefur viðunandi próffræðilega eiginleika þá er klínískt notagildi þess mikið. Það felur 

meðal annars felur það í sér að prófið eða matstækið sé réttmætt og áreiðanlegt (Einar Guðmundsson, 

2005-2006). Réttmæti og áreiðanleiki tengjast órjúfalegum böndum. Áreiðanleiki vísar til þess að mæling 

sé stöðug og nákvæm, ásamt því að hægt sé að endurtaka hana óháð prófanda. Réttmæti snýr hins 

vegar m.a. að því hvort mælitækið sé að mæla þá hugsmíð sem því er ætla að mæla. Próf eða mælitæki 

verður að mæla af nákvæmni svo það sé réttmætt. Með öðrum orðum verður próf að vera áreiðanlegt 

svo það sé réttmætt (Coaley, 2014; Shipley og McAfee, 2015). Hér verður ekki farið nánar út í umfjöllun 
um áreiðanleika þar sem sú mæling er ekki til athugunar í þessu verkefni. Skoða má rannsóknir Hafdísar 

Erlu Valdimarsdóttur (2018) og Elvu Bergþóru Brjánsdóttur (2019) til að fá upplýsingar um innri 

áreiðanleika prófatriða og fylgni milli einstakra prófþátta á MELB (sjá einnig umfjöllun í kafla 2.5.1 hér á 

eftir). Hér á eftir verður skilgreint nánar hvað felst í réttmæti, þar sem markmið verkefnisins er að skoða 

hugsmíðaréttmæti MELB prófsins. 

2.4.2 Réttmæti 
Einföld skilgreining á réttmæti er að mælitæki eða próf mæli það sem því er ætlað að mæla (Coaley, 

2014). Nákvæmari skilgreining hljóðar svo að til þess að próf sé réttmætt þarf að kanna að hvaða leyti 

rannsóknir og gögn styðji við túlkun á þeim niðurstöðum sem prófið gefur (American Educational 

Research Association, American Psychological Association og National Council on Measurement in 

Education, 1999; Furr og Bacharach, 2013). Réttmæti er iðulega metið á þrjá mismunandi vegu og hver 

tegund þess metur prófið á mismunandi máta. Þetta eru inntaksréttmæti (e. content – related validity), 

hugsmíðaréttmæti (e. construct – related validity) og viðmiðsréttmæti (e. criterion – related validity) 
(Coaley, 2014). 

Inntaksréttmæti segir til um að hve miklu leyti prófatriði endurspeglar þá hugsmíð sem það er talið 

eiga að meta. Ef próf á að vera mælieining á ákveðinni hugsmíð ætti prófið að endurspegla mikilvæga 

þætti þess, þ.e.a.s. prófið þarf að geta greint alla þætti hugsmíðar sem verið er að meta, ásamt því að 
útiloka að aðrir þættir geti haft áhrif á útkomu prófsins (Furr og Bacharach, 2013). Þessi þáttur skiptir 

máli þegar meta skal þekkingu með prófi á ákveðnu efni. Það skiptir miklu máli hvernig spurningarnar 

eru settar upp, ásamt því hversu nákvæmar þær eru (Coaley, 2014). Það er tvennt sem gæti haft áhrif 

inntaksréttmæti. Í fyrsta lagi er þegar próf inniheldur efnisatriði sem fer út fyrir hugsmíðina sem prófið 

byggir á (e. construct – irrelevant content). Þetta þurfa kennarar að huga að við samningu prófa að 

prófað sé úr fyrirfram gefnu námsefni. Í öðru lagi er það þegar próf eða mælitæki innihalda ekki öll þau 

atriði (e. construct underrepresentation) sem þarf að hafa til þess að kanna ákveðna hugsmíð eða 
þekkingu (Furr og Bacharach, 2013).  

Hugsmíðaréttmæti gefur til kynna hvort mælitækið er talið mæla það sem því er ætlað að mæla, 

þannig að inntak mælitækis sé nægjanlegt til þess að gefa rétta mynd af getu og færni einstaklings. 

Hugsmíðaréttmæti snýr því að notagildi prófsins (Coaley, 2014; Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2016). 
Þegar meta skal hugsmíðarréttmæti þarf að athuga samleitnis- (e. convergent validity) og 

aðgreiningarréttmæti (e. discriminant validity). Samleitnisréttmæti vísar til þess að hugsmíð sem 

mælitæki er að meta hefur fylgni við annað mælitæki sem er að meta sömu hugsmíð eða sambærilega 

hugsmíð. Aðgreiningarréttmæti vísar til þess að mælitæki hefur litla fylgni við annað mælitæki sem er 
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að meta aðra hugsmíð (Coaley, 2014; Swerdlik og Cohen, 2005). Ákjósanlegast er að fylgni sé há í 

samleitnisréttmæti og lág í aðgreiningarréttmæti, en þá er talið að hugsmíðaréttmæti sé gott (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006).  

Viðmiðsréttmæti snýr að því hversu sterk tengsl próf hefur við önnur próf eða aðrar mælingar sem 
mæla sömu hugsmíð. Það skiptist í samtímaréttmæti (e. concurrent validity) og forspáréttmæti (e. 

predictive validity). Samtímaréttmæti spáir fyrir um hver tengsl eru milli tveggja mælitækja sem lögð eru 

fyrir með stuttu millibili. Forspáréttmæti snýr síðan að því hversu vel niðurstöður spá fyrir um niðurstöðu 

mælinga sem verða framkvæmdar síðar (Swerdlik og Cohen, 2005).  

2.4.3 Helstu málþroskapróf í notkun á Íslandi 
Nokkur skortur er á málþroskaprófum sem hafa verið samin frá grunni hérlendis og byggja á málþróun 

íslenskra barna. Mörg þeirra málþroskaprófa sem stuðst hefur verið við hér á landi eru stöðluð eða þýdd 

úr öðru tungumáli. Í töflu 2 má sjá hvaða málþroskapróf (þ.m.t. framburðarpróf) og skimanir eru notuð 

hér á landi.  

Tafla 2 .Mælitæki fyrir frávik í tali og máli sem notuð eru á Íslandi fyrir börn á aldrinum 0-16 ára ** 

Próf  Aldursbil  Hvað prófið metur  Eiginleikar  Uppruni  Skimun Útgáfuár 

CELF-Preschool-2 3;0-6;11 Málþroska Þýtt, óstaðlað* Bretland X Án ártals 

EFI-2 3;0-4;0 Skilning og tjáningu Staðlað Ísland X 2012 
HLJÓM-2 4;9-6;1 Hljóðkerfisvitund Staðlað  Ísland   2002 

Íslenski þroskalistinn 3;0-6;0 Mál- og hreyfiþroska Staðlað Ísland X 1997 

Ísl PPVT 4;0-7;11 Orðaforða Þýtt og staðfært Bandaríkin  2011 
Málhljóðapróf ÞM  2;6-7;11 Framburð Staðlað Ísland  2014 

MUB 2;0-3;11 Málþroska Staðlað Ísland  2018 

Orðalykill 6;0-15;11 Orðaforða Staðlað Ísland  2004 
Orðaskil  1;6-3;0 Orðaforða Þýtt og staðfært Ísland  1998 

PLS 0-7;11 Skilning og tjáningu Þýtt, óstaðlað*  Bandaríkin   Án ártals 

Reynell  1;6-6;11 Skilning og tjáningu Þýtt og staðfært Bretland   1984 
Smábarnalistinn 1;3-3;2 Mál- og hreyfiþroska Staðlað  Ísland  X 2005 

TOLD-2P 4;0-8;11 Málþroska Þýtt og staðfært Bandaríkin  1995 

TOLD-2I 8;0-12;11 Málþroska Þýtt og staðfært Bandaríkin  1996 

*Óstaðlað að íslensku þýði. 
** Taflan er unnin í samvinnu við aðra meistaranema sem koma að réttmætisathugunum á MELB 2020.  

 

Eins og sjá má í töflu 1 þá eru nokkur málþroskapróf og skimanir sem hafa verið samin hér á landi 

með máltöku íslenska barna í huga. Þau eru Orðaskil (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998), Orðalykill (Eyrún 
Kristína Gunnarsdóttir, Daníel Þór Ólason og Jörgen L. Pind, 2004), Málfærni ungra barna (MUB) (Þóra 

Másdóttir o.fl., 2018), HLJÓM-2 (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2002) og EFI-2 (Elmar Þórðarson, Friðrik Rúnar Guðmudsson og Ingibjörg Símonardóttir, 2012). 

Framburðarprófið Málhljóðapróf ÞM (Þóra Másdóttir, 2014) er einnig talið upp í töflu 1 en það var haft til 

hliðsjónar þegar hljóðkerfishluti MELB var saminn (sjá nánar í kafla 2.5). 
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Málþroskaprófið Orðaskil er fyrir börn á aldrinum 18-36 mánaða. Því er ætlað að kanna virkan 

orðaforða barna á gátlista sem foreldrar fylla út, ásamt því að kanna setningamyndun og beygingargerð. 

Bandarísk fyrirmynd var höfð til hliðsjónar við gerð þessa prófs, The McArthur Communicative 

Development Inventory for Toddlers, en byggir á rannsóknum íslenskra barna (Elín Þöll Þórðardóttir, 

1998; Fenson, Dale, Reznick, Thal, Bates, Hartung, Pethick og Reilly, 1993). Prófið er notað af 

talmeinafræðingum en styttri gerð þess er notað sem skimunartæki í leikskólum. Orðalykill er staðlað 

próf sem metur orðaforða barna á aldrinum 6-16 ára. Prófið felur í sér 55 orð sem á að skilgreina annað 
hvort munnlega eða skriflega og er notað af grunnskólakennurum en talmeinafræðingar hafa einnig 

fengið aðgang að því (Eyrún Kristína Gunnarsdóttir o.fl., 2004). Málfærni ungra barna (MUB) er nýtt 

málþroskapróf sem er ætlað börnum á aldrinum 2;0-3:11 ára. Prófið byggir á rannsóknum um málþróun 

íslenskra barna og eru prófatriði samin út frá íslenskum aðstæðum. Málfærni barna er metin út frá 

máltjáningu og málskilningi en meginmarkmið prófsins er að meta hvernig málþroski barns er miðað við 

jafnaldra, ásamt því útiloka eða staðfesta málþroskafrávik ef niðurstöður úr BRIGANCE þroskaskimun 

á heilsugæslu gefa til kynna möguleg frávik. Málþroskaprófið MUB er eingöngu notað af 

talmeinafræðingum (Þóra Másdóttir o.fl., 2018). HLJÓM-2 er aldursbundin skimun sem er lögð fyrir börn 
á síðasta ári í leikskóla til að meta mál- og hljóðkerfisvitund. Tilgangur þess er að finna þau börn sem 

eru í áhættu fyrir lestrarörðuleika seinna meir. Lagt er upp með að leikskólakennarar og annað fagfólk 

sem starfar á leikskóla leggi HLJÓM-2 fyrir. Matstækið inniheldur sjö mismunandi verkefni sem snúa að 

mismunandi þáttum málþroskans, t.d. að samtengingu og sundurgreiningu orða og hljóða (Ingibjörg 

Símonardóttir o.fl., 2002). EFI-2 er skimunartæki sem metur málþroska barna á fjórða aldursári. Sú 

skimun er í höndum leikskólakennara og annars fagmenntaðs fólks í leikskólum, en tilgangur skimunar 

er að finna þau börn sem eru með frávik í málskilningi og máltjáningu og vísa þeim áfram í nánara mat 

hjá talmeinafræðingi (Elmar Þórðarson o.fl., 2012). Kvarðarnir Smábarnalistinn og Íslenski þroskalistinn 
eru staðlaðir að íslensku þýði og er ætlaðir til mats á hreyfi- og málþroska barna. Smábarnalistinn metur 

börn á aldrinum 15-38 mánaða (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 2005) og Íslenski 

þroskalistinn metur börn á aldrinum þriggja til sex ára (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 

1997), sjá nánari umfjöllun um Íslenska þroskalistann í kafla 2.7. 

Talmeinafræðingar á Íslandi hafa ekki haft greiningartæki sem byggja á íslenskum rannsóknum sem 

eru samin fyrir fjögurra til sex ára börn. Hingað til hefur bandaríska málþroskaprófið Test of Language 

Development–2P (TOLD-2P) verið aðgengilegt talmeinafræðingum, sálfræðingum og sérkennurum, að 

undangengnu réttindanámskeiði. TOLD-2P er upphaflega bandarískt próf (Newcomer og Hammill, 

1988) en var þýtt og staðfært hér á landi að íslensku þýði fyrir börn á aldrinum 4;0-8;11 ára (Ingibjörg 

Símonardóttir, Einar Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og Sigríður Pétursdóttir, 1995). Prófið metur 

alhliða málþroska barna, máltjáningu (tal) og málskilning (hlustun). Þótt TOLD-2P sé enn notað í dag 
eru ýmis atriði í prófinu sem telja má úreld aldurs vegna og eru ekki alveg í takt við þá orðaforða- og 

hugtakaþekkingu sem börn búa yfir í dag. Þar með er líklegt að prófið gefi ekki jafn réttmæta niðurstöðu 

og það gerði á þeim tíma sem það var samið/þýtt. Þar á eftir kemur prófið  TOLD-2I sem er upphaflega 

bandarískt próf (Newcomer og Hammill, 1988), en var þýtt og staðfært að íslensku þýði fyrir börn á 

aldrinum 8;0-12;11 ára (Ingibjörg Símonardóttir og Einar Guðmundsson, 1996). Einnig hefur verið notast 

við málþroskaprófið Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-4 eða Ísl-PPVT) sem hefur verið þýtt og 
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staðfært fyrir börn 4;0-7;11 (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2018; Valgerður Ólafsdóttir, 2011) og 

málþroskaprófið Reynell Development Language Scale (Reynell, 1977). Það er breskt próf sem þýtt var 

og staðfært lauslega að íslensku þýði. Reynell metur máltjáningu og málskilning barna á aldrinum átján 

mánaða til sjö ára (María Kjeld og Þorsteinn Sigurðsson, 1984) en er einnig komið til ára sinna.  

Vegna þess hve fá próf eru til hér á landi fyrir þennan aldur þá hefur verið stuðst við málþroskapróf 

eins og PLS (Preschool Language Scale) (Zimmerman, Steiner og Pond, 2011) og CELF- Prescool (t.d. 

Clinical Evaluation of Language Fundamentals) (Wiig, Secord og Semel, 2004) en mismunandi útgáfur 

hafa verið þýddar yfir á íslensku en eru óstaðlaðar að íslensku þýði og notast því við erlend viðmið. Eins 

og nefnt var að ofan þurfa þýdd próf að búa yfir sömu tölfræðilegu og próffræðilegu eiginleikum og 

frumútgáfa þess til þess að hægt sé að leggja mat á hvort frávik eru til staðar. Hætta er á því að þegar 

slík próf eru notuð sé erfitt að útiloka óþekktar skekkjur og geta niðurstöður orðið því ónákvæmar. Þar 
með þá er erfitt tryggja að túlkun niðurstaðna sé réttmæt (Einar Guðmundsson, 2005-2006).  

Á mynd 1 hér fyrir neðan má sjá myndræna samantekt af matstækjum sem eru stöðluð og byggja á 

rannsóknum um máltöku íslenskra barna, sem og fyrir hvaða aldur þau eru hugsuð. Þessi tilteknu 

matstæki skoða aðeins málþroskatengda þætti og er listinn frábrugðinn töflu 1 að því leyti að undanskilin 
eru framburðarpróf, próf sem eru þýdd og óstöðluð, próf sem eru þýdd og staðfærð hér á landi en byggja 

ekki á íslenskum rannsóknum og matslistar sem prófa alhliða þroska. Myndin er unnin í samvinnu við 

aðra meistaranema sem koma að réttmætisathugun MELB 2020. 

 

 

Mynd 1. Stöðluð mælitæki sem byggja á rannsóknum um máltöku íslenskra barna. 
 

Mynd 1 sýnir glögglega að brýn þörf er á málþroskaprófi sem er samið og staðlað fyrir 

íslenskumælandi börn eldri en fjögurra ára. Á láréttu línunni sést hvert aldursbil prófanna er ætlað að 

meta. Undanfarin ár hefur málþroskaprófið Málfærni eldri leikskólabarna verið í þróun en því er ætlað 

að mæta þessari þörf, þ.e. að meta meta málþroska barna á aldrinum fjögurra til sex ára.  

2.5 Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) 
Námsbraut í talmeinafræði við Háskóla Íslands hefur síðustu ár verið að þróa málþroskaprófið Málfærni 

eldri leikskólabarna (MELB). Það er samið af Þóru Másdóttur, Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur, Ingibjörgu 
Símonardóttur og Sigurgrími Skúlasyni og verður gefið út af Heyrnar- og talmeinastöð Íslands í 
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samvinnu við Háskóla Íslands (Elva Bergþóra Brjánsdóttir, Hafdís Erla Valdimarsdóttir, Þóra Másdóttir, 

Jóhanna Thelma Einarsdóttir, Sigurgrímur Skúlason og Ingibjörg Símonardóttir, 2020). 

MELB er ætlað að meta almennan málþroska barna á aldrinum 4;0-5;11 ára. Tilgangur prófsins er 

að finna þau börn sem grunsemd er um að séu með frávik í málþroska. Uppsetning prófsins byggir m.a. 
á eða styðst við íslensk skimunartæki og málþroskapróf, s.s. MUB (Þóra Másdóttir o.fl., 2018), íslenska 

útgáfu TOLD-2P (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 1995), HLJÓM-2 (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002), 

Málhljóðapróf ÞM (Þóra Másdóttir, 2014), Bullorðapróf EÞÞ (Thordardottir, 2008) og Gagnabanka 

Jóhönnu Einarsdóttur um málsýni (GJEUM) (Jóhanna T. Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2018). 

Að lokum var tekið tillit til rannsókna um máltöku íslenskra barna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015; 

Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015; Másdóttir og Stokes, 2016; Þóra Másdóttir, 

2014). 

 Prófinu er ætlað að meta málþroska barna miðað við meðalgetu jafnaldra. Hugsmíð prófsins byggir 

á hugmynd um fimmþátta skiptingu tungumáls; hljóðkerfisfræði, merkingarfræði, setningafræði, 

orðhlutafræði og málnotkun. MELB prófar alla þessa þætti fyrir utan málnotkun og samanstendur það 

af 10 prófþáttum sem snúa að málskilningi og máltjáningu, en þessir þættir reyna á mismunandi þætti 
málþroskans, ásamt því að reyna á vinnsluminni. Prófið hefur verið í þróun í þó nokkur ár og hefur verið 

forprófað þrisvar sinnum. Nánari útlistun á prófinu sjálfu og hverjum og einum prófþætti má sjá í kafla 

4.2.1 (Mælitæki) hér á eftir.  

2.5.1 Fyrri forprófanir á MELB 
Forvinna á MELB hefur verið í ferli í nokkur ár og hafa sex meistarnemarar unnið þrjár forprófanir á 
málþroskaprófinu (Auður Hallsdóttir, 2014; Elva Bergþóra Brjánsdóttir, 2019; Hafdís Erla 

Valdimarsdóttir, 2018; Hildur Rut Sigurbjartsdóttir, 2018; Margrét Samúelsdóttir, 2014; Sólveig 

Arnardóttir, 2014). Niðurstöður úr fyrri forprófunum á MELB bendir til þess að prófið hafi ásættanlega 

próffræðilega eiginleika á borð við innri áreiðanleika prófatriða og fylgni milli prófþátta. 

Fyrsta forprófun málþroskaprófsins var unnin af þremur meistaranemum í talmeinafræði á vormisseri 

árið 2014 (Auður Hallsdóttir, 2014; Margrét Samúelsdóttir, 2014; Sólveig Arnardóttir, 2014). Í fyrstu 

forprófun hét prófið Málfærni eldri barna (MEB). Í þeirri forprófun var hver meistaranemi með þrjá til fjóra 

prófþætti sem lagðir voru fyrir og niðurstöður túlkaðar. Þátttakendur voru 100 börn á aldrinum 4;0-5;11, 

46 stúlkur og 54 drengir, úr níu leikskólum í Reykjavík. Spurningalistar voru lagðir fyrir foreldra og/eða 

forráðamenn þeirra um fjölskyldu, heilsufar og málþroska þátttakenda. Reiknuð var fylgni á milli valinna 

spurninga í spurningalista og heildarskors barna. Megintilgangur forprófunar var að kanna hvaða 
prófatriði hentuðu fyrir prófið.  

Auður Hallsdóttir (2014) kannaði prófþættina: Botnun setninga - A hluti (með myndum), Botnun 

setninga - B hluti (án mynda) sem hvorir um sig meta málfræði og ályktunarhæfni og Túlkun setninga  

sem metur setningarfræði og reynir á skilning setninga og setningargerðum. Einnig kannaði hún hvort 
það væru tengsl milli þess hversu oft væri lesið fyrir börnin á viku og heildarfjölda stiga á MEB. Með 

hækkandi aldri jókst fjöldri réttra svara á öllum prófþáttum en ekki á öllum prófatriðum. Munur á 

meðalgetu barna var meiri milli fimm og sex ára barna en á milli fjögurra og fimm ára barna. Innri 

áreiðanleiki mældist mjög góður hjá prófþættinum Botnun setninga - A hluti, eða 0,90. Á prófþættinum 
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Túlkun setninga mældist innri áreiðanleiki 0,74 og á prófþættinum Botnun setninga – B hluti var hann 

0,77. Til að innri áreiðanleiki teljist góður þarf áreiðanleikastuðullinn Cronbach's alpha að vera 0,70 eða 

hærri. Fylgni á milli prófþátta var á bilinu 0,68-0,85. Ekki reyndist vera munur á getu stúlkna og drengja, 

þar sem ekki var marktækur munur á neinu aldursbili (p>0,05). Kannað var hvort tengsl væru milli fjölda 

daga sem var lesið heima og heildargetu þeirra á MEB. Í ljós kom að tengsl voru á milli þessara þátta 

en einungis marktækur meðaltalsmunur á frammistöðu barna á aldrinum 4;0-4;3 annars vegar og 5;8-

5:11 hins vegar. Í öllum aldurshópum voru þau börn sem var lesið fyrir daglega með hærra 
meðalheildarstig en þau sem var lesið sjaldnar fyrir. Prófþættirnir greindu aðeins betur á milli fimm og 

sex ára börn en fjögurra ára og fimm ára börn.  

Margrét Samúelsdóttir (2014) kannaði þrjá prófþætti á MEB sem snúa allir að merkingarfræði. Þeir 

prófþættir voru Málskilningur – almenn orð, Málskilningur – hugtök og Máltjáning. Niðurstöður sýndu að 
með hækkandi aldri jókst geta barna að svara prófatriðum rétt, þar sem meðaltalsmunur prófatriða 

hækkaði eftir aldri. Innri áreiðanleiki prófaþátta mældist á bilinu 0,72-0,82. 50 af 92 atriðum voru með 

0,3 eða lægri fylgni við prófþættina. Vegna lágrar fylgni þurfti að taka þessi atriði út eða endurskoða 

þau. Fylgni milli prófþátta mældist 0,64-0,75 sem er marktækt miðað við p<0,01. Ekki var marktækur 

munur á getu eftir kyni. Fram kom marktæk fylgni á prófþáttunum þremur á milli menntunarstigs móður 

við heildarframmistöðu barna í yngsta aldursbilinu.  

Sólveig Arnarsdóttir (2014) lagði fyrir síðustu fjóra prófþættina, Endurtekningu orðleysa, 

Endurtekningu setninga, Hljóðkerfisvitund og Framburð fjölatkvæða orða. Auk þess kannaði hún hvort 

tengsl væru á milli lestrarerfiðleika í fjölskyldu barns og heildargetu þátttakenda á þessum fjórum 

prófþáttum. Líkt og í forprófunum hjá Margréti Samúelsdóttur (2014) og Auði Hallsdóttur (2014) þá er 

stígandi á meðaltalsmun milli aldurshópa á öllum prófþáttum. Kannað var hvernig skipting prófatriða var 

innan prófþátta, þ.e. létt, miðlungs og þung prófatriði. Í ljós kom að Endurtekning setninga og 

Endurtekning orðleysa voru með jafna þyngdardreifingu á atriðum. Hins vegar var of mikið af erfiðum 

atriðum í Framburður fjölatkvæða orða, en of mikið af léttum atriðum í prófþættinum Hljóðkerfisvitund. 

Fylgni milli prófþátta var milli 0,36-0,66 og var fylgni milli prófþáttanna fjögurra marktæk miðað við  p> 

0,01. Allir prófþættir reyndust með nokkuð góðan innri áreiðanleika, frá 0,80 - 0,93. Einungis 26 atriði af 

126 mældust með lægri en 0,3 fylgni við viðeigandi prófþátt. Marktækur munur var á milli stúlkna og 

drengja í elsta aldursbili þegar skoðuð voru heildarmeðaltöl eftir aldri og kyni, drengjum í vil. Ekki reyndist 

marktæk fylgni á milli lestrarerfiðleika í fjölskyldunni og heildargetu barna á þessum fjórum prófþáttum.  

Þegar heildarniðurstöður úr fyrstu forprófun voru teknar saman þá voru forsendur fyrir því að stytta 

prófið. Alls voru það 125 atriði sem þurfti að breyta eða eyða út. Einnig var bætt við 32 nýjum atriðum 

ásamt því að atriðum var þyngdarraðað miðað við niðurstöður úr forprófuninni. Atriðum á prófinu fækkaði 

því úr 316 í 221, eða um 95 atriði. Eftir forprófunina var Linda Ólafsdóttir myndskreytir fengin til þess að 
teikna myndir fyrir prófið til þess að samræma útlit, þar sem áður voru notaðar myndir úr ýmsum áttum. 

Að lokum var nafni prófsins breytt í Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) (Elva Bergþóra Brjánsdóttir 

o.fl., 2020). 

Árið 2016 var önnur forprófun framkvæmd af Hildi Rut Sigurbjartsdóttur meistaranema í 
talmeinafræði (2018). Prófið sem hún studdist við var endurbætt útgáfa eftir niðurstöður fyrstu 

forprófunar. Þátttakendur voru 61 barn, 31 stúlka og 30 drengir úr níu leikskólum víðsvegar í Reykjavík. 
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Niðurstöður sýndu stíganda í fjölda réttra svara á öllum prófþáttum eftir aldri. Innri áreiðanleiki var 

viðunandi hjá sjö prófþáttum af 10, eða á milli 0,71-0,90. Prófþættirnir Orðskilningur, Túlkun setninga og 

Endurtekning orðleysa mældist á bilinu 0,56-0,583, þ.e. allir undir 0,6 sem telst óviðunandi. Of mikið var 

af léttum atriðum í prófþáttunum Orðskilningur, Nefning, Endurtekning setninga, Túlkun setninga, 

Hugtakaskilningur  og Endurtekning orðleysa. Pearson's fylgnistuðull var notaður til þess að reikna út 

fylgni milli prófþátta. Allir fylgnistuðlar voru marktækir nema þrír, en fylgnin var ekki marktæk milli 

prófþáttanna (a) Endurtekning orðleysa og Hugtakaskilningur, (b) Endurtekning orðleysa og 
Orðskilningur, og (c) Framburður fjölatkvæða orða og Hljóðkerfisvitund.  

Þegar annarri forprófun var lokið voru gerðar endurbætur á prófinu og 20 atriðum bætt við prófið. 

Atriðum prófsins var því fjölgað um 20, fór úr 221 í 241, ásamt því að nokkrum atriðum var breytt. 

Uppröðun á atriðum í prófinu var endurraðað í samræmi við niðurstöður annarrar forprófunar og 
innbyrðis uppröðun á prófþáttum breytt sem og nöfnum þeirra (Elva Bergþóra Brjánsdóttir o.fl., 2020). 

Þriðja forprófun var unnin af Elvu Bergþóru Brjánsdóttur (2019) og Hafdísi Erlu Valdimarsdóttur 

(2018). Markmið þriðju forprófunar var eins og áður, að kanna hvort að atriði prófþátta henti til þess að 

meta málfærni íslenskumælandi barna á aldrinum fjögurra til sex ára. Þátttakendur rannsóknar voru alls 
136 börn á aldrinum 4;0-5;11. Lagskipt slembiúrtak var notað til gagnaöflunar og í lokaúrtaki tóku 19 

leikskólar þátt úr sjö hverfum á höfuðborgarsvæðinu. Þröng aldursbil voru notuð til að geta metið á 

skýran hátt stíganda í getu barna eftir aldri, 4;0-4;3, 4;10-5;1, 5;8-5;11 ára. Elva Bergþóra Brjánsdóttir 

sá um að prófa börnin á máltjáningarhluta prófsins en Hafdís Erla Valdimarsdóttir sá um að prófa sömu 

börn á málskilningshluta prófsins.  

Hafdís Erla Valdimarsdóttir (2018) kannaði hvort að atriði í fjórum undirprófum sem snúa að 

málskilningshluta MELB henti til að greina færni barna í málskilningi hjá íslenskum börnum á aldrinum 

fjögurra til sex ára. Niðurstöður sýndu að með auknum aldri jókst meðaltal réttra svara, sem er 

samsvarandi fyrri forprófunum. Áreiðanleikastuðull fyrir prófþættina mældist milli 0,68-0,88, lægstur fyrir 

prófþáttinn Skilningur: Setningar. Fylgnistuðlar allra prófþátta mældust yfir 0,50. Ekki reyndist vera 

marktækur munur á milli kynja þegar miðað var við p<0,05. Marktækur munur var á meðaltölum barna í 

yngsta, mið og elsta aldursbili Skilningur: Hugtök, Skilningur: Orð, Skilningur: setningar og Skilningur: 

Hljóðkerfisvitund sem er vísbending um að prófþættirnir nái að greina á milli aldursbila.  

Niðurstöður Elvu Bergþóru Brjánsdóttur (2019) úr máltjáningarhluta MELB sýndu að með auknum 

aldri jókst hlutfall réttra svara. Slík svörun kom fram á öllum prófþáttum, ásamt máltjáningarhluta í heild 
sinni og var meðaltalsmunur marktækur. Munur á frammistöðu barna var marktækur milli allra 

aldurshópa á öllum prófþáttum, fyrir utan prófþáttinn Tjáning: Endurtekning orðleysa hjá mið og elsta 

aldursbili. Áreiðanleikastuðull fyrir prófþættina mældist á milli 0,72-0,92. Fylgnistuðlar milli prófþátta voru 

á bilinu 0,46-0,81 og mældust þeir allir marktækir, miðað við p<,01. Marktækur munur kom fram á 

meðaltölum eftir kyni á Tjáning: Framburður fjölatkvæða orða og Tjáning: Endurtekning setninga, 

drengjum í vil. Miðað við þessar niðurstöður er hægt að álykta að prófþættir máltjáningarhlutans greini 

á milli getu barna á aldrinum fjögurra til sex ára með ásættanlegum hætti.  

Í kjölfar þriðju forprófunnar voru 52 atriði tekin út atriðasafni prófsins. Atriðum prófsins fækkaði úr 241 

í 205, ásamt því að inntaki atriða breytt lítilega ef ástæða þótti til. Þá var atriðum innan prófþátta 

þyngdarraðað í samræmi við niðurstöður. Einnig voru þó nokkur atriði sem uppfylltu ekki próffræðilegar 
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kröfur s.s. rétt svarhlutfall í atriðagreiningu, fylgni við prófþátt og stíganda eftir aldri. Þessum atriðum var 

ýmist breytt lítillega eða þau fjarlægð þar sem þau voru ekki talin meta málfærni barna á aldrinum 

fjögurra til sex ára nægjanlega vel. Eftirfarandi breytingar voru gerðar á prófþáttum:  

 

Skilningur: Orð: Atriðum var fækkað úr 30 í 20. Þau atriði sem voru tekið út voru t.d. sveppur, þyrla, illur, 

votur og gimbur.  

Skilningur: Hugtök: Atriðum fjölgaði úr 14 í 16. Þau atriði sem bættust við voru í kringum  og  einlitur. 

Tjáning: Orð: Atriðum var fækkað úr 24 í 20 atriði. Þau atriði sem voru tekin út voru geislabaugur, 

vasaljós, úlnliður, þyrla og gíraffi. Heiti prófþáttarins var breytt í Tjáning: Nefning.  

Tjáning: Endurtekning setninga: Atriðum fækkaði úr 25 í 23. Tvær setningar voru teknar út.  

Tjáning: Botnun setninga 1: Atriðafjöldi hélst sá sami, en þrjú atriði voru tekin út og þremur var bætt við. 

Heiti prófþáttarins var breytt í Tjáning: Málfræði. 

Tjáning: Botnun setninga 2: Atriðum var fækkað úr 25 í 17. Heiti prófþáttarins var breytt í Tjáning: 

Merking og ályktanir.  

Skilningur: Hljóðkerfisvitund: Atriðum fækkaði úr 25 í 22.  

Skilningur: Setningar: Atriðum fækkaði úr 30 í 24 atriði.  

Tjáning: Fjölatkvæða orð: Atriðum fækkaði úr 23 í 22, þar sem orðið fiðrildi var tekið út. Heiti prófþáttarins 

var breytt í Tjáning: Hljóðkerfi.  

Viðbótarprófun: Endurtekning orðleysa: Atriðum fækkaði úr 20 í 16.  

Núverandi undirprófum Tjáning: Málfræði og Tjáning: Merking og Ályktanir var stokkað upp og atriði 

færð á milli þar sem þau þóttu ekki endurspegla nógu vel hin nýju heiti og það sem prófþáttunum er 

ætlað að mæla.  

Í kjölfar forprófana var hafist handa við stöðlun prófsins á vormisseri 2019 sem enn stendur yfir. Á 

vormisseri 2020 fóru fram fjórar réttmætisathuganir og er þessi rannsókn liður í því mati. Í þeim 

athugunum var MELB borið saman við ýmis þroskapróf svo sem Íslenska þroskalistann, MUB, TOLD-

2P, málsýni og HLJÓM-2. Sjá má niðurstöður þeirra rannsókna í meistaraprófsritgerðum Brynju 

Björgvinsdóttur (2020), Stellu Reynisdóttur (2020) og Valdísar Bjarkar Þorgeirsdóttur (2020). 

Hefðbundin málþroskapróf (eins og MELB) eru gjarnan lögð fyrir börn í formlegum prófaðstæðum en 

til að skoða málþroska á annan hátt er stundum brugðið á það ráð að spyrja foreldra með sérstökum 

mats- eða spurningalistum.  

2.6 Notagildi upplýsinga foreldra um hegðun og þroska barna 
Þegar mat er lagt á þroska barns er stuðst við upplýsingar úr stöðluðum þroskaprófum, 

atferlisathugunum, viðtölum og óformlegum athugunum. Þegar afla skal upplýsinga frá foreldrum um 

þroska barns þá er gjarnan stuðst við viðtöl og sérstaka þroska- og atferlislista. Markmið með viðtölum 
er að afla ítarlegra upplýsinga um þroskasögu barnsins ásamt því að vera leiðbeinandi þegar 

íhlutunarleið er fundin. Hins vegar ef upplýsinga er aflað með formlegum hætti þá er staðlaður listi lagður 

fyrir foreldra (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997).  
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Á árum áður var talið að mat foreldra á hegðun og þroska barna sinna væri ónákvæmt og þar með 

ekki áreiðanleg heimild ef þeir voru beðnir um að rifja upp liðna atburði (Robbins, 1963). Hins vegar 

getur það skipt máli hvernig upplýsinga er aflað um hegðun og þroska barna. Þegar foreldrar svara 

spurningalistum um samtímaatferli í tengslum við þroska barnsins þá reynast svör þeirra áreiðanlegri. 

Þá eru foreldrar að svara spurningum um hegðun og þroska á þeim tíma sem listinn er fylltur út (Einar 

Guðmundsson og Sigurður Grétarsson, 1991).  

Foreldrar eru mikilvægir upplýsingagjafar um þroskasögu og hegðun barna sinna og geta veitt 

greinagóðar upplýsingar til dæmis ef börnin eru of ung og einstaklingsprófanir reynast erfiðar. Þeir geta 

einnig oft veitt mun fleiri svör á styttri tíma en ef lagt hefði verið fyrir hefðbundin próf, þar sem foreldri 

hefur fylgst með barni í margs konar aðstæðum yfir lengri tíma (Einar Guðmundsson og Sigurður J. 

Grétarsson, 1997; Thordardottir og Weismer, 1996). Hefðbundin próf gefa stundum ekki rétta sýn á getu 
barnsins en þá geta foreldrar veitt upplýsingar um getu og hegðun þess við hinar ýmsu aðstæður en slík 

þekking getur skipt sköpun þegar skal meta og túlka niðurstöður úr formlegu þroska- eða hegðunarmati 

(Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar sem styða notagildi foreldramiðaða lista þar sem sýnt hefur verið 
fram að slíkir listar eru réttmætt og áreiðanlegt matstæki. Dæmi um slíkan lista er meðal annars ICS 

kvarðinn (Intelligibility in Context Scale) sem er huglægt mat foreldra á skiljanleika sjálfsprottins, 

samfellds tal barna sinna á aldrinum 4;0-5;5 ára (McLeod, 2020). ICS kvarðinn samanstendur af sjö 

spurningum sem foreldrar svara um hversu auðvelt er fyrir ólíka viðmælendur að skilja tal barns þeirra. 

Rannsóknir hafa verið gerðar á kvarðanum um hvort listinn teljist áreiðanlegt og réttmætt mælitæki. 

Listinn var m.a. kannaður á 120 áströlskum börnum á aldrinum 3;11-5;8 ára. Niðurstöður rannsóknar 

benda til þess að foreldrar eru góðir matsmenn þegar kemur að því að meta skiljanleika barna sinna á 

aldrinum fjögurra til fimm ára og átta mánaða þar sem hugsmíðaréttmæti reyndist gott og einnig góður 
innri áreiðanleiki þar sem há fylgni mældist á milli spurninga listans (McLeod, Harrison og McCormack, 

2012). Fylgni á milli ICS kvarðans og Málhljóðapróf ÞM hefur verið kannað og hafa niðurstöður sýnt 

fram á háa fylgni milli matstækjanna tveggja og háan innri áreiðanleika. Út frá því má álykta að ICS 

kvarðinn er réttmætur og áreiðanlegur kvarði til að meta skiljanleika tal íslenskra barna samkvæmt mati 

foreldra (Rósa Hauksdóttir, 2016; Sigríður Ásta Vigfúsdóttir, 2018). Annar foreldramiðaður listi er t.d. 

FOCUS (Focusing on Communication Under Six) sem er auðskilinn listi þar sem foreldrar svara 

spurningum um málnotkun barna sinna. Próffræðilegir eiginleikar kvarðans hafa verið athugaðir m.a. á 
165 kanadískum börnum á aldrinum 1;2 til 5;6 ára þar sem borið var saman svör foreldra við svör 

talmeinafræðinga barnanna. Foreldrar 22 barna af þeim 165 sem tóku þátt í rannsókninni svöruðu einnig 

listanum Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) í byrjun íhlutunar og eftir íhlutun. PedsQL listinn er 

ætlaður að meta heilsutengd lífsgæði hjá ungum börnum sem WHO skilgreinir. Þau lífsgæði eru 

líkamleg-, tilfinninga-, félags- og skólafærni. Börn sem fengu hærra á FOCUS í lok íhlutunar fengu einnig 

hærra á PedsQL eftir íhlutun. Þær niðurstöður benda til þess að hugsmíðaréttmæti listans sé gott og að 

foreldrar séu áreiðanlegir matsmenn þegar kemur að því að meta málnotkun barna sinna (Thomas-
Stonell, Oddson, Robertson og Rosenbaum, 2010). Thomas-Stonell o.fl. (2013) báru einnig saman svör 

foreldra og talmeinafræðinga til að kanna samræmi í mati á sömu börnum, fyrir og eftir talþjálfun. Í ljós 

kom að innri fylgni eða dreifnihlutfall (e. intraclass correlation) var hátt, þ.e. ICC=0,78 fyrir meðferð og 
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ICC=0,85 eftir meðferð. Battelle Developmental Inventory, 2. Edition (BDI-2) er foreldramiðaður listi sem 

var þróaður 1984. Hann hefur það að markmiði að skera úr um hvort börn þurfi á þjónustu að halda ef 

um seinkun þroska er til staðar og er einnig notaður í rannsóknarskyni til að mæla langtíma árangur á 

íhlutun. Listinn er alhliða prófun á þroska barna frá fæðingu til átta ára aldurs. Hann kannar fimm 

þroskasvið: vitsmunaþroska, aðlögunarhæfni, hreyfiþroska, máltjáningu/samskipti (e. communication) 

og einstaklings- og félagsþroska (e. personal-social development). Prófið var staðlað á 2500 börnum á 

þeim aldri sem því er ætlað að meta. Samkvæmt Bliss (2007) var viðmiðsréttmæti (e. criterion validity) 
m.a. kannað með því að bera listann saman við Preschool Language Scale-4 (PLS-4). Fylgnin milli 

sambærilegra þátta á báðum prófum sem reyna á tjáskipti (málskilning og máltjáningu) var 0,72. 

Hugsmíðaréttmæti (e. construct validity) reyndist einnig gott, samkvæmt úttekt Bliss, þ.e. fylgni 

undirþátta prófsins við heildarskor þess mældist há, að undanskildum hreyfiþætti, en fylgni hans við 

heildarskor var meðalhá (Bliss, 2007). Niðurstöður ofangreindra foreldramiðaðra lista gefa því til kynna 

að foreldrar geta verið áreiðanlegir þegar kemur að því að leggja mat á almennan þroska sem og 

málþroska barna þeirra. 

Vel hannaðir spurningalistar geta því gefið greinagóðar upplýsingar um þroska barns og geta nýst 

bæði sem skimunartæki og við mat á þroskafrávikum (Einar Guðmundsson og Sigurður Grétarsson, 

1991; Gudmundsson, 2015; Gudmundsson og Gretarsson, 2012). Staðlaðir spurningalistar sem 

foreldrar svara um þroska barna sina geta verið sérlega gagnlegir hér á landi, þar sem erfitt er að nálgast 

talmeinaþjónustu í ýmsum landshlutum og getur því verið bið á mati ef grunur er um frávik í málþroska 
(Thordardottir og Weismer, 1996). Íslenski þroskalistinn tilheyrir þeim flokki matstækja sem meta þroska 

barna með stöðluðum lista sem er lagður fyrir foreldra.   

2.7 Íslenski þroskalistinn  
Íslenski þroskalistinn (ÍÞ) er frumsaminn hérlendis af Einari Guðmundsyni og Sigurði J. Grétarssyni 

sálfræðingum og hófu höfundar gerð listans árið 1988 en hann var gefinn út árið 1997. Listinn metur 

mál- og hreyfiþroska barna á aldrinum þriggja til sex ára með því að fá upplýsingar frá mæðrum þeirra 

og er hann því staðlaður miðað við svör mæðra um þroska barna sinna. Listinn lýsir þroska barns miðað 

við jafnaldra og eru niðurstöður gefnar upp í mælitölum. Hann er notaður við formlega greiningu á 

þroskafrávikum og við skimun í leikskólum. Einnig getur ÍÞ nýst við rannsóknir á þroska barna og 

þroskamiðuðu starfi í leikskóla. 

ÍÞ samanstendur af 208 staðhæfingum. Staðhæfingar listans eru flokkaðar í sex undirpróf og er 

mismunandi hversu margar þær eru í hverju undirprófi. Þrjú undirpróf mynda Hreyfiþátt (Fínhreyfingar, 

Grófhreyfingar og Sjálfbjörg) og önnur þrjú mynda Málþátt (Tal, Hlustun og Nám). Samtals mynda 

undirprófin sex eina þroskatölu sem gefur upplýsingar um almennan þroska barns að mati móður. Listinn 

var staðlaður á landsvísu með handahófskenndu úrtaki og svöruðu 1120 mæður listanum. Gögnum var 
safnað frá  september 1993 til mars 1995. Í töflu 3 má sjá meðaltöl og staðalfrávik mælitalna þroskatölu, 

prófþátta og undirprófa í stöðlunarúrtakinu (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997). 
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Tafla 3. Meðaltöl og staðalfrávik mælitalna stöðlunarúrtaksins á þroskatölu, prófþátta og 
undirprófa ÍÞ 

  
Stúlkur Drengir 

  M sf M sf 

Þroskatala 100 15 100 15 
Málþáttur 100 15 100 15 
Hreyfiþáttur 100 15 100 15 
Grófhreyfingar 49,8 8 50,1 7,8 
Fínhreyfingar 49,7 7,3 49,9 9 
Sjálfsbjörg 50 8,2 50,3 9,1 
Hlustun 49,9 7,3 50,1 8 
Tal 49,5 7 49,6 6,4 
Nám 50,4 6,8 50,1 6,8 
          

Þegar notast er við sálfræðileg mælitæki eins og Íslenska þroskalistann er nauðsynlegt að 

áreiðanleiki og réttmæti sé viðunandi og hefur mikil áhersla verið lögð á það að rannsaka þessa 
próffræðilegu þætti listans. Þegar áreiðanleiki listans var kannaður þá var reiknaður út alfa 

áreiðanleikastuðull fyrir þroskatölu, prófþætti og undirpróf. Áreiðanleiki allra undirprófanna sex er talinn 

viðunandi, bæði fyrir stúlkur og drengi. Áreiðanleikastuðlar voru á bilinu 0,65 til 0,95 fyrir stúlkur og 

drengi. Einnig eru áreiðanleikastuðlar háir fyrir prófþætti (Málþátt og Hreyfiþátt) og þroskatölu, þar sem 

þeir eru almennt yfir 0,90 (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997). Rannsóknir hafa 

einnig sýnt að réttmæti listans er ásættanlegt og ýtir það undir notagildi hans til að meta þroskafrávik 

barna á aldrinum þriggja til sex ára (Einar Guðmundsson, Guðrún Ásgeirsdóttir og Sigurður J. 

Grétarsson, 2001; Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997; Einar Guðmundsson, Sigurður 
J. Grétarsson og Aðalbjörg Karlsdóttir, 2000; Gudmundsson og Gretarsson, 2012). Nánari útlistun á 

prófinu sjálfu og hverjum og einum prófþætti má sjá í kafla 4, Efni og aðferðir í undirkafla 4.2.2. Mælitæki. 
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3 Markmið 
Skortur er á málþroskaprófum sem byggja á íslenskum viðmiðum og er ætlað að meta málþroska barna 

á aldrinum fjögurra til sex ára. Þessi rannsókn er mikilvægur liður í þróun og útgáfu prófsins Málfærni 

eldri leikskólabarna (MELB). Markmið verkefnisins er að kanna réttmæti prófsins til að athuga hvort það 

mæli þá hugsmíð sem því er ætlað að mæla. Það verður gert með því að kanna hvort fylgni sé á milli 

tveggja matstækja sem meta málþroska barna. Niðurstöður úr MELB verða bornar saman við 

niðurstöður úr Íslenska þroskalistanum og samræmi niðurstaðna beggja mælitækja kannað. 

Meistarverkefnið einnig liður í að safna gögnum fyrir stöðlun á MELB. Þátttakendur rannsóknarinnar eru 

börn á leikskólum sem lentu í úrtaki fyrir stöðlun á MELB.  

Við upphaf rannsóknar voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar.   

1. Er tölfræðilega marktæk fylgni á mili Málhluta Íslenska þroskalistans og heildarskors á MELB? 

2. Er fylgni á milli Hreyfihluta Íslenska þroskalistans og heildaskors á MELB lægri en fylgni 

milli Málhluta Íslenska þorskalistans og MELB? 

3. Er tölfræðilega marktæk fylgni á milli: 

a. Prófþáttarins Tal á Íslenska þroskalistans og þeirra þátta sem falla undir máltjáningu á 

MELB? 

b. Prófþáttarins Hlustun á Íslenska þroskalistans og þeirra þátta sem falla undir 
málskilning á MELB? 
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4 Efni og aðferðir 

4.1 Þátttakendur 
Úrtak rannsóknarinnar er hluti af stærra úrtaki sem var lagt til grundvallar við stöðlun á MELB. Þá var 

tekið klasaúrtak á landsvísu þar sem leikskólar voru valdir af handahófi. Gagnasöfnun vegna þessarar 

rannsóknar fór fram janúar til mars 2020 í fjórum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu, nánar tiltekið úr 
Vesturbæ og Laugardal í Reykjavík, sem og úr Mosfellsbæ og Kópavogi. Í úrtakinu voru valin börn af 

báðum kynjum á aldursbilinu 4;1-5;3 (nánar tiltekið 4;1:00-5;2:31). Tiltekið aldursbil var valið til að dreifa 

prófaldri milli meistaranema sem tóku að sér réttmætisathuganir á MELB á vorönn 2020 og ná þannig 

til flestra barna á aldrinum 4;0-5;11 ára. Skilyrði fyrir þátttöku voru að börnin væru hvorki með greindar 

þroskaraskanir né tvítyngd og einnig var miðað við að börnin væru með dæmigerðan málþroska og 

eðlilega heyrandi. Þau börn sem uppfylltu þessi skilyrði og viðkomandi foreldrar veittu leyfi fyrir tóku þátt 

í rannsókninni. Í þessari rannsókn var MELB lagt fyrir 55 börn. Fjöldi stúlkna í úrtaki var 32 og fjöldi 
drengja var 23. Meðalaldur barnanna sem þreyttu MELB var 4,6 ár. Foreldrar 50 barna á aldursbilinu 

4;3:00-5;2:31 fengu Íslenska þroskalistann heim til að svara. Lagt var upp með að foreldrar hefðu viku 

til að svara listanum eins og venjan er fyrir þennan tiltekna lista. Alls skiluðu 35 foreldrar útfylltum listum 

til baka. Einn listi reyndist ónothæfur þar sem vantaði 25 svör og því ekki tekinn með. Úrvinnslan byggir 

því á 34 listum af Íslenska þroskalistanum sem foreldrar svöruðu um þroska barna sinna. Megin ástæða 

þess að ekki reyndist unnt að innheimta fleiri lista var vegna þess ástands er ríkti í þjóðfélaginu fyrri 

hluta 2020 með lokun leikskóla, fyrst vegna verkfalla stéttarfélaga og síðan vegna COVID-19 

faraldursins. Í töflu 4 má sjá fjölda og dreifingu stúlkna og drengja sem MELB var lagt fyrir á hverju 
aldursbili fyrir sig.   

 

Tafla 4. Dreifing þátttakenda eftir kyni og aldri á MELB 

Aldursbil Stúlkur Drengir Alls 

  Fjöldi (n) Hlutfall (%) Fjöldi (n) Hlutfall (%) Fjöldi (n) Hlutfall (%) 
4;0-4;2 2 6,25 1 4,35 3 5,45 
4;3-4;5 6 18,75 5 21,74 11 20,00 
4;6-4;8 9 28,13 8 34,78 17 30,91 
4;9-4;11 12 37,5 5 21,74 17 30,91 
5;0-5;2 3 9,38 4 17,39 7 12,73 
Samtals 32 100 23 100 55 100 

 

Líkt og sjá má í töflu 4  þá var hærra hlutfall af stúlkum en drengjum í rannsókninni, eða 58,2% á 

móti 41,8%. Flest börn voru á aldrinum 4;6-4;11, alls 61,8% úrtaksins. Fæst börn voru á aldrinum 4;0-
4;2 eða 5,45%. Í töflu 5 má sjá fjölda og dreifingu stúlkna og drengja á Íslenska þroskalistanum (ÍÞ).  
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Tafla 5. Dreifing þátttakenda eftir kyni og aldri á Íslenska þroskalistanum (ÍÞ) 

Aldursbil Stúlkur Drengir Alls 

  Fjöldi (n) Hlutfall (%) Fjöldi (n) Hlutfall (%) Fjöldi (n) Hlutfall (%) 
4;3-4;5 4 19,1 3 23,1 7 20,6 

4;6-4;8 7 33,3 3 23,1 10 29,4 

4;9-4;11 7 33,3 5 38,4 12 35,3 

5;0-5;2 3 14,3 2 15,4 5 14,7 

Samtals 21 100 13 100 34 100 
 

Líkt og sjá má á töflu 5 þá innheimtust fleiri listar af ÍÞ fyrir stúlkur en drengi eða 61,7% á móti 38,3%. 

Flest börn voru á aldrinum 4;6-4;11, alls 64,7%. Fæst börn voru á aldrinum 5;0-5;2 eða 14,7%. 

4.2 Mælitæki 

4.2.1 MELB 
MELB málþroskapróf er ætlað að leggja mat á málþroska barna á aldrinum 4;0-5:11. Prófið 

samanstendur af tíu prófþáttum, þar sem fjórir þættir meta málskilning og fimm þættir meta máltjáningu, 

auk viðbótarprófþáttar. Prófþættir eru eftirfarandi: 1) Skilningur: Orð, 2) Skilningur: Hugtök, 3) Tjáning: 

Nefning, 4) Tjáning: Endurtekning setninga, 5) Tjáning: Málfræði, 6) Tjáning: Merking og ályktanir, 7) 

Skilningur: Hljóðkerfisvitund, 8) Skilningur: Setningar, 9) Tjáning: Hljóðkerfi  og Viðbótarprófun: 

Endurtekning orðleysa.  

Prófið samanstendur af 205 prófatriðum, þar sem 107 falla undir máltjáningu, 82 falla undir 

málskilning og í viðbótarprófun eru 16 atriði. Frammistaða á prófinu er reiknuð út frá heildarfjölda réttra 

svara, þar sem 1 er gefið fyrir rétt svar og 0 fyrir rangt svar. Hver prófþáttur þyngist þegar á líður og 

þegar fjögur atriði af fimm eru röng þá skal hætta fyrirlögn á þeim þætti og halda áfram í næsta prófþátt. 
Stoppreglan hefur því áhrif á hráskor þátttakenda. Slíkt viðmið er haft til þess að draga úr líkum þess að 

börn verði þreytt í prófinu og að einbeitingaskortur hafi áhrif á frammistöðu barna. Þetta á við um alla 

prófþætti prófsins að undanskildum prófþætti Tjáning: Hljóðkerfi, þar sem barn á að þreyta öll prófatriði. 

Hér fyrir neðan kemur nánari útlistun á öllum prófþáttum MELB.  

Málskilningsþættir prófsins eru eftirfarandi:  

1. Skilningur: Orð: Prófþátturinn samanstendur af 20 atriðum sem reynir á málskilning og óvirkan 

orðaforða. Í þessum prófþætti sýnir prófandi barni fjórar myndir, nefnir eina þeirra og barnið 

velur þá mynd sem það telur að passi best við orðið.  

2. Skilningur: Hugtök: Prófþátturinn samanstendur af 16 atriðum sem reynir á málskilning og 

hugtakaskilning. Þessi þáttur er án mynda og er með sama fyrirkomulagi og í Skilningur: Orð. 

3. Skilningur: Hljóðkerfisvitund: Prófþátturinn samanstendur af 22 atriðum og er án mynda. Hann  

reynir á grunnþætti hljóðkerfisvitundar. Hér segir prófandi orð og á barnið að klappa atkvæði í 
orðum.  
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4. Skilningur: Setningar: Prófþátturinn samansendur af 24 atriðum og reynir á skilning á setningum 

og setningagerðum. Hér gefur prófandi barni val um þrjár myndir og á barnið að velja þá mynd 

sem passar best við þá setningu sem prófandi les upp. 

 

Máltjáningaþættir prófsins eru eftirfarandi:  

5. Tjáning: Nefning: Prófþátturinn samanstendur af 20 atriðum og reynir á virkan orðaforða. Hér er 

stuðst við myndir þar sem barn beðið um að nefna hvað er á myndinni.  
6. Tjáning: Endurtekning setninga: Prófþátturinn samanstendur af 23 atriðum og reynir á þekkingu 

á merkingarfræði, hljóðkerfisfræði og orðhluta- og setningarfræði. Þessi hluti er án mynda og á 

barnið að endurtaka setningar orðrétt eftir prófanda. Hér má ekki endurtaka setninguna nema 

það hafi verið augljóst að barnið hafi ekki heyrt setninguna. Einungis er gefið rétt fyrir upplestur 

setninga ef barn hefur orðrétt eftir prófanda.  

7. Tjáning: Málfræði: Prófþátturinn samanstendur af 25 atriðum og er ætlað að meta orðhlutafræði. 

Hér er verið að athuga þekkingu barna á ýmsum málfræðiatriðum, t.d. fallbeygingum nafnorða 

og sagna en einnig notkun á fornöfnum o.fl. Í þessum hluta les prófandi upp eina eða tvær 
málsgreinar, en sleppir síðasta orðinu. Barnið er beðið um að botna þá málsgrein. Hér eru 

myndir notaðar til stuðnings og þessi hluti reynir á setninga- og beygingarfræði.  

8. Tjáning: Merking og ályktanir: Prófþátturinn samanstendur af 17 atriðum og metur orðhlutafræði. 

Ásamt því er aukin áhersla á ályktunarhæfni, hlustun og heyrnræna úrvinnslu. Þessi hluti svipar 

til málfræðihlutans, en hér eru engar myndir notaðar til stuðnings. Prófandi segir hér setningu 

og sleppir síðasta orðinu sem barnið á að botna.  

9. Tjáning: Hljóðkerfi: Prófþátturinn samanstendur af 22 atriðum. Þessi prófþáttur reynir á framburð 

og hljóðkerfislega úrvinnslu eins og brotfall hljóða, atkvæðaeyðingu og hljóðavíxl. Þessi þáttur 
svipar til Tjáning: Nefning þar sem barninu er sýnd ein mynd í einu og beðið að nefna það sem 

það sér. Hér er ekki verið að kanna orðþekkingu barns heldur færni í að bera fram orð með 

flókna samsetningu málhljóða. Stig eru gefin eftir sérstökum viðmiðunarreglum, t.d. er ekki gefið 

rangt fyrir ef fyrir koma lítilsháttar bjaganir á málhljóðunum /s/ og /r/. 

 

Viðbótarprófun: Endurtekning orðleysa: Prófþátturinn samanstendur af 16 atriðum. Þátturinn reynir 

fyrst og fremst á heyrnræna úrvinnslu og vinnsluminni. Prófandi les upp orð sem tilheyra ekki íslensku 

máli og biður barn að segja orðið nákvæmlega eins. Orðin sem prófandi les eru orðleysur sem bæði 

líkjast og líkjast ekki raunverulegum orðum í íslensku. Þessi þáttur mun ekki verða reiknaður inn í 

mælitölu MELB prófsins. 

4.2.2 Íslenski þroskalistinn 
Íslenska þroskalistanum er ætlað að meta börn frá þriggja til sex ára og samanstendur hann af 208 

staðhæfingum um mál- og hreyfiþroska barna. Staðhæfingar listans eru flokkaðar í sex undirpróf og er 

mismunandi hversu margar staðhæfingar eru í hverju undirprófi. Þrjú undirpróf mynda Hreyfiþátt 

(Fínhreyfingar, Grófhreyfingar og Sjálfbjörg) og önnur þrjú mynda Málþátt (Tal, Hlustun og Nám). Mæður 

eru beðnar um að svara listanum þar sem hann er staðlaður að svörum mæðra um þroska barna sinna. 
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Svör miðast við getu barns á þeim tíma sem listinn er útfylltur. Listinn er settur upp sem þriggja punkta 

Likert kvarði þar sem svarmöguleikar eru: Já (á oft eða alltaf við), Á stundum við, Nei (á aldrei við).  

Niðurstöður eru gefnar upp í mælitölum og eru normin kynbundin. Þar með er auðvelt að bera 

niðurstöður þess við önnur próftæki sem eru með samskonar viðmið. Þroskatala er gefin upp sem 
heildartala listans, sú tala veitir upplýsingar um almennan þroska barns á mál- og hreyfisviði. Mælitölur 

fást einnig fyrir fyrir Hreyfiþátt, Málþátt og undirpróf þáttanna. Meðaltal Þroskatölu er 100 og staðalfrávik 

15. Spönn mælitalna fyrir Þroskatölu, sem og Hreyfiþátt og Málþátt er frá 55 til 145. Meðaltal undirprófa 

er 50 og staðalfrávik 10. Spönn mælitalna fyrir undirpróf er frá 20 til 80. Hér fyrir neðan kemur nánari 

útlistun á undirprófum Íslenska þroskalistans (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997).  

 

Undirpróf Hreyfiþáttar eru eftirfarandi:  

1. Grófhreyfingar (27 atriði): Undirprófið metur hreyfifærni barns sem snýr að almennri 

líkamsbeitingu ásamt staðhæfingum um athafnir sem snúa að beitingu stærri vöðva líkamans. 

Dæmi um staðhæfðingu: Kastar bolta með annarri hendi.  

2. Fínhreyfingar (22 atriði): Undirprófið  metur fyrst og fremst samhæfingu handa og sjónar við hinar 
ýmsu athafnir, m.a. um beitingu skæra og skriffæra, auk ýmissa annarra athafna barna á 

leikskólaaldri. Dæmi um staðhæfingu: Teiknar hring.  

3. Sjálfsbjörg (27 atriði): Undirprófið metur getu barna til að takast á við áskoranir og athafnir 

daglegs lífs. Dæmi um staðhæfingu:  Hellir í glas hjálparlaust.   

 

Undirpróf Málþáttar eru eftirfarandi:  

1. Hlustun (26 atriði): Undirprófið metur málskilning barna. Dæmi um staðhæfingu: Kann nöfn á 

a.m.k. 6 litum.  
2. Tal (48 atriði): Undirprófið metur getu barns til að tjá sig og nota tungumálið á ríkulegan hátt. 

Atriðin snúa að (1) Framburði, (2) Fornöfnum, (3) Sögnum og samtengingum, (4) Nafnorðum, 

(5) Lýsingarorðum og atviksorðum, (6) Líkingum og hliðstæðum, (7) Setningum og frásögnum. 

Dæmi um staðhæfingu: Notar orðin í dag, í gær og á morgun rétt.  

3. Nám (60): Undirprófið metur kunnáttu í ritun, lestri og stærðfræði. Dæmi um staðhæfingu: Les 

og skrifar a.m.k. fimm prentstafi.  

Í tengslum við Íslenska þroskalistann er vanalega talað um prófþætti og undirpróf en til einföldunar 

þá verður héðan í frá talað um prófhluta í stað prófþætti og prófþætti í stað undirprófa til þess að hafa 

samræmi á milli MELB og ÍÞ.  

4.3 Framkvæmd 
Áður en þessi rannsókn hófst lágu þegar fyrir leyfi frá skólaskrifstofum viðkomandi sveitarfélaga og 

Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands. Að fengnu leyfi hafði rannsakandi ásamt öðrum meistaranemum sem 

stóðu að réttmætisathugun fyrir MELB samband við 10 leikskóla í sameiningu sem lentu í stöðlunarúrtaki 

2019. Alls voru sex af þeim leikskólum fúsir til þátttöku, og var þeim sent upplýsingabréf (sjá fylgiskjal 
1) um rannsóknina og leikskólastjórar beðnir um að senda upplýsingar um fjölda barna á aldursbili 4;0-
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5;11 ára. Fjórir af þeim leikskólum sendu upplýsingar um fjölda barna. Í samráði við leikskólastjóra 

og/eða sérkennslustjóra var fundinn tími þar sem rannsakandi mætti í leikskólann og útskýrði nánar 

fyrirkomulag rannsóknar. Í þeirri heimsókn var viðkomandi aðilum afhent upplýsingabréf (sjá fylgiskjal 

2), samþykkisyfirlýsing til undirritunar (sjá fylgiskjal 3) og spurningalista varðandi málþroska, heilsufar 

og fjölskyldu þátttakenda (sjá fylgiskjal 4) sem foreldrar áttu að fylla út. Upplýsingar úr spurningalista 

verða ekki nýttar í þessari rannsókn en mun nýtast í öðru meistaraverkefni um réttmæti auk þess sem 

unnið verður úr svörum listans í tengslum við stöðlun á MELB. Upplýsingar úr honum verða nýttar til að 
skoða fylgni milli ýmissa spurninga og prófþátta á MELB. Leikskólastjórar og/eða sérkennslustjórar voru 

beðnir um að koma gögnum áleiðis til deildarstjóra á deildum leikskólans þeirra barna sem spannaði 

aldursbil prófsins og í framhaldi af því afhentu deildarstjórar foreldrum og/eða forráðamönnum þeirra 

barna sem uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni. Lagt var upp með að hafa samband eftir viku til 

að kanna fjölda samþykkja sem höfðu borist til baka. 

Áður en prófun hófst var tryggt að börnin uppfylltu öll skilyrði til þátttöku samkvæmt spurningalista og 

að undirskriftir foreldra væru til staðar. MELB var síðan lagt fyrir þau börn sem voru með undirritað 

samþykki frá foreldrum. Prófið var lagt fyrir í heild sinni í leikskólum barnanna, í hljóðlátu umhverfi. Hver 

fyrirlögn tók að meðaltali 26 mínútur og var staðalfrávikið 4,2 mínútur. Prófúrlausnir barnanna voru 

auðkennd númeri sem voru síðan paraðar við úrlausnareintök Íslenska þroskalistans með sama númeri.  

4.4 Tölfræðileg úrvinnsla 
Ópersónugreinanleg gögn voru í upphafi færð inn í Google Sheets inn á sameiginlegt svæði þeirra sem 

stóðu að réttmætisathugunum MELB. Gögnin voru kóðuð inn sem tvíkostabreyta þar sem sett var inn 1 

fyrir rétt svar og 0 fyrir rangt svar og færð yfir í forritið Excel. Þegar lýsandi tölfræði var reiknuð út fyrir 

MELB þá var stuðst við gögn frá öllum 55 þátttakendum. En þegar reiknuð var út fylgni á milli MELB og 
ÍÞ var notaður paraður samanburður (e. pairwise comparision) þar sem reiknuð var fylgni á milli 34 

þátttakenda sem þreyttu bæði prófin. Notast var við hlutfylgni, þar sem gert er ráð fyrir að aldur hafi áhrif 

á frammistöðu barna á prófinu. Slík leið er valin þegar talið er að þriðja breyta hafi áhrif á samband 

tveggja breyta. SPSS var notað til þess að reikna út hlutfylgni á milli Málhluta Íslenska þroskalistans (ÍÞ) 

og heildarskors á MELB sem og á milli Hreyfihluta ÍÞ og heildarskors á MELB. Einnig var reiknuð út 

hlutfylgni á milli prófþáttarins Tal á ÍÞ og þeirra þátta sem falla undir máltjáningu á MELB sem og á milli 

prófþáttarins Hlustun ÍÞ og þeirra þátta sem falla undir málskilning á MELB.  
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5 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður meðal annars fjallað um lýsandi tölfræði sem snýr að dreifingu heildarstiga ásamt 

prófhlutum fyrir úrtakið á málþroskaprófinu MELB og Íslenska þroskalistanum. Auk þess verður greint 

frá dreifingu á prófþáttum beggja prófa. Að lokum verður skoðuð fylgni á milli prófhluta, prófþátta og 

heildarskora á MELB og Íslenska þroskalistanum.  

5.1 Lýsandi tölfræði 
Í töflu 6 má sjá lýsandi tölfræði fyrir dreifingu heildarstiga og prófhlutum fyrir úrtak rannsóknarinnar (55 

börn) á MELB og Íslenska þroskalistanum. Þess má geta til um að útreikningar MELB miðast við hráskor 

en útreikingar ÍÞ miðast við mælitölur. Útreikningar í töflu 6 samanstanda af þeim þáttum sem falla undir 

málskilning og þeim þáttum sem falla undir máltjáningu.   

Tafla 6. Lýsandi tölfræði fyrir heildarskor og prófhluta MELB og Íslenska þroskalistans 

 MELB (n=55) Íslenski þroskalistinn (n=34) 
  Málskilningur Máltjáning Heildarskor Málhluti Hreyfihluti Þroskatala 

Meðaltal 48,91 60,36 109,18 103,62 98,38 100,91 

Miðgildi 50 60 110 106 99 101 

Staðalfrávik 10,8 16,81 24,9 15,73 13,92 13,24 

Skekkja -0,6 0,01 -0,17  -0,59 -0,36 -0,6 

Ris -0,26 -0,87 -0,99 0,23 -0,46 0,35 

Spönn 42 64 88 65 55 57 

Lægsta gildi 25 27 63 63 68 67 

Hæsta gildi 67 91 151 128 123 124 

Fjöldi atriða 82 107 189 134 74 208 
 

Í töflu 6 má sjá meðaltal, staðalfrávik, skekkju, ris, spönn, lægsta gildi, hæsta gildi og fjölda atriða 
fyrir hvorn prófhluta MELB og prófið í heild sinni fyrir alla þátttakendur samanborðið við tvo prófhluta 

Íslenska þroskalistans og heildarskor. Þegar taflan er skoðuð má sjá að meðaltal hópsins er 109,18 á 

MELB (hæst hægt að fá 189) og staðalfrávik 24,9. Meðaltal málskilnings á MELB er 48,91 (hæst hægt 

að fá 82) og staðalfrávik er 10,8. Meðaltal máltjáningar á MELB er 60,36 (hæst hægt að fá 107) og 

staðalfrávik er 16,81. Dreifing á heildarskori MELB fyrir alla þátttakendur var neikvætt skekkt (-0,17) þar 

sem meðaltal (109,18) er lægra en miðgildi (110). Einnig má sjá lýsandi tölfræði á Mál- og Hreyfihluta 

Íslenska þroskalistans og Þroskatölu. Meðaltal Málhluta er 103,62 og staðalfrávik 15,73. Meðaltal 
Hreyfihluta er 98,38 og staðalfrávik er 13,92. Meðaltal Þroskatölu er 100,91 og staðalfrávik þess er 13,24 

(meðaltal skv. handbók ÍÞ er 100 og staðalfrávik 15). Sjá má að skekkja er frá -0,60  til -0,01 á báðum 

prófhlutum MELB og prófinu í heild sinni, Þroskatölu ÍÞ og þáttunum tveimur. Dreifing á Þroskatölu á ÍÞ 

fyrir alla þátttakendur var lítillega neikvætt skekkt (-0,60) þar sem meðaltal (100,91) er lægra en miðgildi 

(101). Tafla 7 sýnir lýsandi tölfræði fyrir alla prófþætti MELB.
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Tafla 7. Lýsandi tölfræði fyrir prófþætti MELB (n=55) 

    

Skilningur: 
Orð 

Skilningur: 
Hugtök 

Tjáning: 
Nefning 

Tjáning: 
Endurtekning 

setninga 

Tjáning: 
Málfræði 

Tjáning: 
Merking og 

ályktanir 

Skilningur: 
Hljóðkerfisvitund 

Skilningur: 
Setningar 

Tjáning: 
Hljóðkerfi 

Viðbótarprófun: 
Endurtekning 

orðleysa 

Meðaltal 10,98 9,82 9,87 14,36 10,33 8,22 11,71 16,40 17,49 12,25 
Miðgildi 11 10 10 14 10 8 11,5 17 18 13 
Staðalfrávik 3,49 1,93 3,5 5,74 4,94 3,16 6,12 4,42 3,89 3,79 
Skekkja -0,44 -0,15 -0,24 -0,56 0,17 -0,22 0,06 -1,79 -1,18 -1,36 
Ris -0,36 1,49 -0,07 -0,04 -0,63 -0,73 -1,32 2,89 1,77 1,68 
Lægsta gildi 1 4 2 0 1 1 0 2 5 0 
Hæsta gildi 16 15 17 23 21 14 22 21 22 16 
Fjöldi atriða 20 16 20 23 25 17 22 24 22 16 
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Tafla 8. Lýsandi tölfræði fyrir prófþætti Íslenska þroskalistans (n=34) 

  
Grófhreyfingar Fínhreyfingar Sjálfsbjörg Hlustun Tal Nám 

Meðaltal 50,85 47,47 49,44 50,09 49,82 55,76 

Miðgildi 
 

50 48,50 51 51 50,50 55,50 

Staðalfrávik 6,03 8,38 7,75 6,46 6,50 9,21 

Skekkja -0,23 -1,42 -0,66 -0,85 -1,59 0,57 
Ris -0,59 2,95 0,59 0,28 4,26 0,05 

Lægsta mælitala 36 21 27 34 26 41 

Hæsta mælitala 61 60 63 58 59 79 
Fjöldi atriða 

 
27 22 25 26 48 60 

              

 

Í töflu 7 hér fyrir ofan má sjá lýsandi tölfræði fyrir alla prófþætti MELB. Sjá má að meðaltal prófþátta 

er á bilinu 8,22-17,49. Staðalfrávik prófþátta er á bilinu 1,93-6,12. Einnig má sjá að lægsta gildi er 0 á 

prófþáttunum Tjáning: Endurtekning setninga og Skilningur: Hljóðkerfivitund. Hæsta gildi er jafnt og fjöldi 

atriða á prófþáttunum Tjáning: Endurtekning orðleysa, Skilningur: Hljóðkerfisvitund, Tjáning: Hljóðkerfi 

og Viðbótarprófun: Endurtekning orðleysa. Dreifing á prófþáttum MELB var neikvætt skekkt fyrir alla 

prófþætti, nema fyrir prófþætti Tjáning: Merking og Tjáning: Hljóðkerfisvitund sem var jákvætt skekkt. 

Heildarmeðaltal allra barna í úrtakinu mældist hæst í prófþættinum Tjáning: Hljóðkerfi. Börnin svöruðu 

þar að meðaltali 79% rétt á móti 41% í Tjáning: Málfræði, þar sem svarhlutfall var lægst. Mesta dreifing 

stigafjölda var á prófþáttunum Skilningur: Hljóðkerfisvitund og Tjáning: Endurtekning setninga þar sem 

staðalfrávik á þeim þáttum reyndust hærri en á öðrum prófþáttum.  

Í töflu 8 má sjá lýsandi tölfræði fyrir prófþætti á Íslenska þroskalistanum. Meðaltal prófþátta er á bilinu 

47,47-55,76 (meðaltal skv. handbók ÍÞ er 50 og staðalfrávik 10). Staðalfrávik prófþátta er á bilinu 6,03-

9,21. Þegar prófþættirnir eru skoðaðir þá má sjá að mesti munur gilda er á prófþættinum Nám, þar sem 

minnsta gildi er 41 og hæsta gildi er 79. Staðalfrávik á þeim þætti er 9,21. Minnist munur er á 

prófþættinum Hlustun, þar sem minnsta gildi er 34 og hæsta gildi er 58. Staðalfrávik á þeim þætti er 

6,46. Dreifing prófþátta ÍÞ er neikvætt skekkt á öllum prófþáttum, nema fyrir prófþátt Tal þar sem 

dreifingin er jákvætt skekkt (0,57) þar sem meðaltal (55,76) er hærra en miðgildi (50,5). 

5.2 Fylgni MELB við Íslenska þroskalistann  
Megin tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna réttmæti MELB málþroskaprófsins. Það var gert með 

því að kanna tengsl MELB við annað matstæki sem metur svipaða hugsmíð, Málhluta á Íslenska 

þroskalistanum. Paraður samanburður (e. pairwise comparision) var notaður til að reikna fylgni á milli 

matstækjanna tveggja þar sem reiknuð var fylgni á milli 34 þátttakenda sem þreyttu bæði prófin. Til þess 

að kanna samræmi á milli MELB og Íslenska þroskalistann var notst við hlutfylgni þar sem tekið er tillit 

til aldurs í mánuðum til þess að leggja mat á tengsl tveggja breyta.  
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Fylgnistuðullinn r tekur gildi á bilinu -1 til +1, þar sem -1 telst vera fullkomin neikvæð fylgni en +1 telst 

vera fullkomin jákvæð fylgni. Þegar jákvæð fylgni er á milli breyta þá hafa þeir tilhneigingu sem eru háir 

á annarri breytunni að vera háir á hinni. Þegar neikvæð fylgni er á milli tveggja breyta þá er tilhneiging 

til þess að þeir sem eru háir á annarri breytunni séu lægri á hinni. Fylgnistuðlar lægri en 0,1 er mjög lág 

eða nánast engin og lýsa mjög veiku sambandi milli breyta. Þegar fylgnistuðullinn er 0,3 þá er talið að 

það sé miðlungs lág fylgni. Þegar skyldar hugsmíðar eru bornar saman þá er æskilegt að fylgnistuðull 

sé miðlungs hár þ.e.a.s. 0,5 eða hærri. Tafla 9 sýnir fylgni á milli prófhluta og heildarskora á MELB og 

ÍÞ. 

Tafla 9. Hlutfylgni á milli prófhluta og heildarskora á MELB og ÍÞ 

  Íslenski þroskalistinn  

  
Þroskatala Málhluti Hreyfihluti 

Heildarskor á MELB 0,38* 0,57** 0,07 

MELB málskilningur 0,12 0,37* -0,19 

MELB máltjáning 0,48** 0,62** 0,22 
*Fylgnistuðull er marktækur við p<0,05     
**Fylgnistuðull er marktækur við p<0,01 
n=34   

 

Sjá má í töflu 9 fylgni milli prófhluta og heildarskora á MELB og ÍÞ, en þar er fylgni jákvæð milli allra 

þátta nema á milli Hreyfihluta á ÍÞ og málskilningshluta á MELB. Fylgnin á milli málskilningshluta á 

MELB og Þroskatölu á ÍÞ er 0,12, sem er ómarktæk miðað við marktektarmörkin p<0,05. Fylgnin á milli 

heildarskora á MELB og Þroskatölu á Íslenska þroskalistanum er 0,38, sem er marktæk miðað við 

p<0,05. Fylgni á milli tjáningarhluta á MELB og Þroskatölu er 0,48, sem er marktæk miðað við p<0,01. 

Þegar fylgni á milli heildarskora á MELB og Málhluta á ÍÞ er skoðuð kemur í ljós að hún er 0,57 sem 

telst vera meðalhá fylgni og marktæk miðað við p<0,01. Fylgni milli Málhluta á ÍÞ og máltjáningarhluta 

á MELB er 0,62, sem er marktæk miðað við p<0,01. Einnig má sjá að fylgni milli Málhluta á ÍÞ og 

málskilningshluta á MELB er 0,37 og er marktæk miðað við p<0,05.  Þegar fylgni á milli MELB 

heildarskora og Hreyfihluta á ÍÞ er skoðuð kemur í ljós að fylgnin er 0,07 sem telst vera mjög lág fylgni 

og er ómarktæk miðað við p<0,05. Fylgnistuðlar Hreyfihluta reyndust einnig vera ómarktækir við 

máltjáningarhluta MELB og málskilningshluta MELB. Mynd 2 sýnir stígandi dreifingarinnar á myndrænan 

hátt. 



  

44 

 

Mynd 2. Punktarit sem sýnir samdreifingu heildarskora á MELB og Málhluta á ÍÞ ásamt bestu línu 
úr aðhvarfsgreiningu 

 

Á mynd 2 má sjá fylgni á milli heildarskora MELB og Málhluta á ÍÞ. Líkt og myndin sýnir þá er 

dreifingin með háan stíganda og punktarnir dreifast nokkuð þétt um aðfallslínuna sem gefur til kynna 

nokkuð háa fylgni á milli heildarskora á MELB  og Málhluta ÍÞ. Þetta er í samræmi við háan fylgnistuðul 

sem sést í töflu 9. Sjá má að barnið sem skoraði lægst á MELB skoraði einnig lægst á Málhluta ÍÞ.   

 

Mynd 3. Punktarit sem sýnir samdreifingu heildarskora á MELB og Hreyfihluta á ÍÞ ásamt bestu 
línu úr aðhvarfsgreiningu 

 

Á mynd 3 má sjá fylgni á milli MELB heildarskors og Hreyfihluta á ÍÞ. Líkt og myndin gefur til kynna 

er lítill sem enginn stígandi í dreifingunni og ekkert greinilegt mynstur í punktaskýinu. Þetta er í samræmi 

við lágan fylgnistuðl sem sést í töflu 9.   
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Tafla 10. Hlutfylgni prófhluta, prófþátta og heildarskor MELB við heildarskor, prófhluta og prófþátta á ÍÞ 

  
Þroskatala Málhluti Hreyfihluti Grófhreyfingar Fínhreyfingar Sjálfsbjörg Hlustun Tal Nám 

Heildarskor á MELB 0,38* 0,57** 0,07 -0,01 0,13 0,03 0,51** 0,56** 0,44** 

MELB skilningur 0,12 0,37* -0,19 -0,22 -0,1 -0,17 0,37* 0,31 0,31 

MELB tjáning 0,48** 0,61** 0,22 0,12 0,24 0,15 0,51** 0,64** 0,46** 

Skilningur: Orð 0,23 0,4 0,04 -0,1 0,25 -0,05 0,39* 0,51** 0,08 

Skilningur: Hugtök 0,14 0,18 0,09 -0,11 0,1 0,17 0,22 0,3 0,06 

Tjáning: Nefning 0,39* 0,52** 0,16 0,07 0,12 0,16 0,42* 0,52** 0,42* 

Tjáning: Endurtekning setninga 0,16 0,25 0,04 0,02 0,13 -0,08 0,12 0,31 0,15 

Tjáning: Málfræði 0,47** 0,52** 0,32 0,19 0,26 0,28 0,48** 0,54** 0,36* 

Tjáning: Merking og ályktanir 0,43* 0,56** 0,19 0,17 0,19 0,14 0,50** 0,52** 0,46** 

Skilningur: Hljóðkerfisvitud -0,04 0,18 -0,28 -0,21 -0,27 -0,24 0,13 -0,02 0,27 

Skilningur: Setningar 0,11 0,29 -0,12 -0,08 -0,1 -0,1 0,3 0,2 0,31 

Tjáning: Hljóðkerfi 0,39* 0,58** 0,09 -0,04 0,25 -0,02 0,47** 0,6** 0,44** 

Viðbótarprófun: Endurtekning orðleysa 0,41* 0,49** 0,21 0,11 0,14 0,22 0,53** 0,54** 0,19 

*Fylgnistuðull er marktækur við p<0,05 
         

**Fylgnistuðull er marktækur við p<0,01 

n=34 
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Í tölfu 10 á má sjá fylgni heildarskora, prófhluta og prófþátta á MELB við heildarskor, prófhluta og 

prófþætti Íslenska þroskalistans. Allir fylgnistuðlar Málhluta ÍÞ við prófþætti sem meta máltjáningu á 

MELB eru marktækir, miðað við p<0,01, nema prófþáttinn Tjáning: Endurtekning setninga sem mældist 

ómarktækur. Hæst fylgni Málhluta á ÍÞ mældist annars vegar við prófhlutann máltjáning á MELB (r=0,61, 

p<0,01) og hins vegar við prófþáttinn Tjáning: Hljóðkerfi (r=0,58, p<0,01). Fylgnin er meðalhá (r=0,50-

0,58) á milli Málhluta á ÍÞ við prófþættina Tjáning: Nefning, Tjáning: Málfræði, Tjáning: Merking og 

ályktanir og Tjáning: Hljóðkerfi. Þegar fylgni á milli þeirra þátta sem falla undir máltjáningu á MELB og 
prófþáttar Tal á ÍÞ er skoðuð kemur í ljós að hún er 0,64 sem telst meðalhá og er marktæk miðað við 

marktektarmörkin p<0,01. Fylgnin á milli heildarskora á MELB og prófþáttar Tal á ÍÞ er 0,56 og er 

marktæk miðað við p<0,01. Fylgnistuðullinn á milli prófþáttarins Hlustun á ÍÞ og þeirra þátta sem falla 

undir málskilning á MELB er 0,37 og er marktæk miðað við p<0,05. Fylgnin á milli prófþáttarins Hlustun 

á ÍÞ og prófhlutans máltjáning á MELB er 0,51, er marktæk miðað við p<0,01.   

 

Mynd 4. Punktarit sem sýnir samdreifingu milli prófhlutans máltjáning á MELB og prófþáttarins 
Tal á ÍÞ ásamt bestu línu úr aðhvarfsgreiningu 

 

Á mynd 4 má sjá fylgni á milli þeirra þátta sem falla undir máltjáningu á MELB og Málhluta á ÍÞ. Líkt 

og myndin sýnir þá er dreifingin með háan stíganda og punktarnir dreifast nokkuð þétt um aðfallslínuna 

sem gefur til kynna nokkuð háa fylgni á milli prófhlutans máltjáning á MELB  og prófþáttarins Tal ÍÞ. 
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Mynd 5. Punktarit sem sýnir samdreifingu milli prófhlutans málskilningur á MELB og 

prófþáttarins Hlustun á ÍÞ ásamt bestu línu úr aðhvarfsgreiningu 
 

Sjá má myndrænt á mynd 5 fylgni þeirra prófþátta sem falla undir málskilning á MELB og prófþáttarins 
Hlustun á ÍÞ. Eins og sjá má þá er dreifingin stígandi. Stígandinn er þó lægri en í mynd 4 og punktaskýið 

um aðfallslínuna dreifðara, sem gefur til kynna lægri fylgni á milli prófhlutans málskilningur á MELB og 

prófþáttarins Hlustun ÍÞ en á milli prófhlutans máltjáning á MELB og Tal á ÍÞ. 
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6 Umræða 
Málþroskaprófið Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) hefur verið í þróun síðastliðin sex ár. Prófið er 

gert til að mæta þeirri þörf sem hefur myndast fyrir áreiðanleg málþroskapróf sem samin eru og stöðluð 

fyrir íslenskumælandi börn eldri en fjögurra ára. MELB er ætlað að meta almennan málþroska barna á 

aldrinum fjögurra til sex ára  og samanstendur af 10 prófþáttum sem snúa að máltjáningu og málskilningi  

sem reynir hvert um sig á ýmsa þætti málþroskans. Þrjár forprófanir hafa verið gerðar á MELB og þróun 

prófsins nú á lokastigum. Á vormisseri 2020 standa yfir nokkrar réttmætistathuganir á prófinu sem er 

gert til að athuga hvort að prófið mæli þá hugsmíð sem því er ætlað að mæla.   

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hugsmíðaréttmæti MELB. Slík athugun er mikilvæg til 

þess að kanna forsendur fyrir túlkun á nýju málþroskaprófi. Verkefnið afmarkaðist við það að kanna 

tengsl MELB við Íslenska þroskalistann, þar sem MELB var borið saman við tvo aðgreinda hluta á ÍÞ, 

annars vegar við sambærilega hugsmíð (Málhluta) og hins vegar við ólíka hugsmíð (Hreyfihluta).  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 55 börn á aldrinum fjögurra ára og eins mánaða til fimm ára og 

þriggja mánaða og var meðalaldur þeirra var 4,6 ár. Stúlkur voru ívið fleiri en drengir í rannsókninni (32 

stúlkur og 23 drengir). Foreldrar 50 barna á aldursbilinu 4;3;00-5;2;31 fengu Íslenska þroskalistann heim 

til að svara. Af þeim fjölda skiluðu 34 foreldrar nothæfum svarblöðum fyrir ÍÞ. 

Helstu niðurstöður voru þær að fylgni milli MELB í heild sinni og Málhluta á Íslenska þroskalistanum 

(ÍÞ) var miðlungs sterk, sem og milli prófhlutans máltjáning á MELB og Málhluta á ÍÞ. Lítil fylgni var á 

milli Hreyfihluta á ÍÞ og heildarskora á MELB. Einnig var miðlungs sterk  fylgni á milli prófhlutans 

máltjáningu á MELB og prófþáttar Tal á ÍÞ, sem gefur vísbendingu um viðunandi hugsmíðaréttmæti 

prófsins. Miðlungsfylgni var á milli prófþáttarins Hlustun og prófhlutans málskilningur á MELB. 
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa því til kynna að túlka megi að málþroskaprófið MELB sé réttmætt og 

styður því það að prófið sé að mæla þá hugsmíð sem því er ætlað að mæla. Fjallað verður nánar um 

niðurstöður rannsóknar hér á eftir.  

6.1 MELB 
MELB er málþroskapróf sem er ætlað fyrir börn á aldrinum 4;0-5;11 ára. Því er gert að meta almennan 

málþroska barna með því að skoða grunnþætti tungumálsins.  

Þegar dreifing barna er skoðuð eftir aldursbilum (sjá töflu 4)  er ljóst að fjöldi þeirra dreifist ekki jafnt 
á milli aldursbila, en flestir þátttakendur voru á aldrinum 4;6-4;11 ára. Þess má vænta að færni yngri 

barnanna sé aðeins minni en þeirra sem eldri eru, sbr. niðurstöður úr fyrri forprófunum (Elva Bergþóra 

Brjánsdóttir, 2019; Hafdís Erla Valdimarsdóttir, 2018).   

Þegar frammistaða barna er skoðuð á prófinu þá sést að í málskilningshluta MELB er hlutfall réttra 

svara 59% þar sem þau gátu að meðaltali 49 atriði af 82. Í máltjáningarhluta MELB er hlutfall réttra svara 

56% þar sem þau gátu að meðaltali 60 atriði af 107. Í fyrri forprófunum þá var hlutfall réttra svara 59% 

á máltjáningarhluta MELB og hlutfall réttra svara 69% á málskilningshluta MELB. Þótt að munurinn sé 

meiri í þeirri forprófun þá eru niðurstöður í samræmi við fyrri forprófanir, þ.e. að hlutfall réttra svara er 

hærri á málskilninghluta en máltjáningarhluta á MELB (Elva Bergþóra Brjánsdóttir, 2019; Hafdís Erla 

Valdimarsdóttir, 2018). Auk þess var meðalaldur barnanna í þessari rannsókn aðeins lægri en í fyrri 
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forprófunum, eins og áður kemur fram. Hæsta hlutfall réttra svara var á prófþáttunum Tjáning: Hljóðkerfi 

(79%) og Skilningur: Setningar (68%). Hátt svarhlutfalll á prófþættinum Tjáning: Hljóðkerfi má 

hugsanlega skýra frá því að ekki er stoppregla á þeim þætti eins og er á hinum prófþáttum og skorun 

heldur áfram þrátt fyrir að barn hafi fengið fjögur af fimm atriðum röng í röð. Hátt svarhlutfall á 

prófþættinum Skilningur: Setningar bendir til þess að börn aldrinum 4;1-5;2 eru farin að skilja nokkuð 

flóknar setningar og setningagerðir.  

Mikil dreifing er á svörum barnanna á MELB sem endurspeglast í háu staðalfráviki fyrir prófið í heild 

sinni sem og báða prófhluta prófsins, máltjáningu og málskilning. Það gefur til kynna að mikill breytileiki 

er á málfærni barnanna en þátttakendur í þessari rannsókn eru á bilinu 4;3-5;2 ára. Þeir spanna nokkuð 

breitt bil og því er nokkurn munur á málþroska þeirra. Niðurstöður samræmast fyrri rannsóknum um 

töluverðan breytileika í máltöku barna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015; Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 
2009; Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2011; Thordardottir o.fl., 2002). Einnig er hægt að álykta að prófið 

sé gott í að greina á milli barna með mismikla málfærni og þar með hægt að leiða líkur að því að prófið 

er gott fyrir börn á þeim aldri sem var til athugunar í þessari rannsókn, þ.e. á aldrinum 4;1-5;2. Mikilvægt 

er að dreifing stiga sé til staðar svo prófið geti greint þau börn sem eru með góða færni jafnt og börn 

með slaka færni þegar mælitölur eru útbúnar (Þóra Másdóttir o.fl., 2018). Þegar mælitölur verða birtar 

fyrir málþroskaprófið MELB þá mun prófið verða skipt þriggja mánaða aldursbil (Sigurgrímur Skúlason, 

munnleg heimild, 19. maí 2020). 

Þegar litið er á töflu 7 má sjá prófþátturinn Skilningur: Hugtök er með lægsta staðalfrávikið (1,93) af 

prófþáttum prófsins, sem gefur til kynna að minnsta dreifing er á svörum þátttakenda á þeim prófþætti. 

Minni munur er því á getu barna miðað við aðra prófþætti. Prófþættirnir Skilningur: Hljóðkerfisvitund og 

Tjáning: Endurtekning setninga eru með hæstu staðalfrávikin af prófþáttum prófsins (5,74-6,12), sem 

gefur til kynna að mesti munur er á getu barna á þeim prófþáttum. Á öllum prófþáttum MELB þá munar 
litlu á miðgildi og meðaltali prófþátta sem bendir til þess að gögnin eru normaldreifð.  

6.2 Íslenski þroskalistinn 
Íslenski þroskalistinn er hannaður til  að meta mál- og hreyfiþroska barna á aldrinum þriggja til sex ára. 
Listinn er notaður við formlega greiningu á þroskafrávikum og við skimun í leikskólum. Einnig getur ÍÞ 

nýst við rannsóknir á þroska barna og þroskamiðuðu starfi í leikskóla (Einar Guðmundsson og Sigurður 

J. Grétarsson, 1997).  

Þegar dreifing barna er skoðuð eftir aldursbilum (sjá töflu 5) má sjá að fjöldinn dreifist ekki jafnt eftir 
kyni og aldri. Ívið fleiri listum var skilað inn fyrir stúlkur en drengi. Einnig sýnir sama tafla að fjöldinn 

dreifist ekki jafnt á milli aldursbila, þar sem flestir þátttakendur voru á aldursbilinu 4;6-4;11. 

Þegar niðurstöður úr ÍÞ er skoðaðar þá má sjá á að meðaltal Þroskatölu er 100,91, meðaltal Málhluta 

er 103,62 og meðaltal Hreyfihluta er 98,38. Staðalfrávik Þroskatölu, Málhluta og Hreyfihluta er frá 13,24-
15,0 og er dreifing eins og við má búast miðað við börn með dæmigerðan málþroska. Þær niðurstöður 

gefa til kynna að úrtak rannsóknarinnar sé normaldreift og að fyrirlögnin sé réttmæt þar sem meðaltal 

og staðalfrávik rannsóknarinnar er mjög nálægt meðaltali (M=100) og staðalfráviki (sf=15) 

stöðlunarúrtaksins (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997).  
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Þegar litið er á töflu 8 má sjá að prófþátturinn Grófhreyfingar er með lægsta staðalfrávikið (6,03) af 

prófþáttum prófsins, sem gefur til kynna minnstu dreifingu á svörum mæðra um getu barna sinna. Út frá 

því má álykta að minni munur er á getu barna á prófþættinum Grófhreyfingar sem snýr að almennri 

líkamsbeitingu. Staðalfrávik prófþáttarins Grófhreyfingar hjá stöðlunarúrakinu er 8,0 fyrir stúlkur og 7,8 

fyrir drengi. Þátttakendur þessarar rannsóknar virðast því vera einsleitnari hópur (enda mun færri) þar 

sem staðalfrávikið er lægra en hjá stöðlunarúrtakinu. Prófþátturinn Nám eru með hæsta staðalfrávikið 

(9,21) af prófþáttum prófsins sem gefur til kynna að mesti munur er meðal barna en sá þáttur snýr að 
kunnáttu í ritun, lestri og stærðfræði. Staðalfrávik prófþáttarins Nám hjá stöðlunarúrakinu er 6,8 fyrir 

stúlkur og 7,1 fyrir drengi (sjá töflu 3). Meiri dreifing er því á svörum þátttakenda í þessari rannsókn á 

prófþættinum Nám en í stöðlunarúrtakinu. Því má gera ráð fyrir að meiri munur er á getu þátttakenda 

rannsóknarinnar en í stöðlunarúrtakinu. Það má hugsanlega skýra það að úrtakið er miklu minna en 

stöðlunarúrtakið, niðurstöður rannsókna gætu færst nær niðurstöður stöðlunarútaksins ef þátttakendur 

væri fleiri.  

6.3 Réttmæti – fylgni á milli MELB og Íslenska þroskalistann 
Mikilvægt er að mælitæki búi yfir viðunandi réttmæti svo hægt sé að segja með vissu mælitækið sé að 

mæla þá hugsmíð sem því er ætlað að mæla. Réttmæti MELB var skoðað með því að mæla hlutfylgni 

heildarskora MELB og prófhluta þess saman við fylgni prófhluta og prófþætti Íslenska þroskalistans. Í 

töflu 9 sést að fylgnin milli heildarskora á MELB og Málhluta á ÍÞ, sem metur almenna færni barns á 
málsviði, var 0,57 og bendir til jákvæðrar, meðalsterkrar fylgni. Slík fylgni þarf að vera til staðar þegar 

skyldar hugsmíðar eru bornar saman. Á mynd 2 sést glöggt að stígandi er í dreifingunni sem gefur til 

kynna að þeir sem fá hátt á MELB hafa tilhneigingu til þess að skora hátt á Málhluta ÍÞ. Einnig reyndist 

fylgnin vera há (0,62) milli prófhluta sem metur máltjáningu á MELB og Málhluta á ÍÞ. Fylgnin á milli 

heildarskora á MELB og Hreyfihluta á ÍÞ, sem metur almenna hreyfifærni barns var 0,07 og er ekki 

marktæk miðað við marktektarmörkin 0,05. Einnig reyndist fylgnin lág á milli Hreyfihluta ÍÞ og beggja 

prófhluta á MELB. Niðurstöður gefa því til kynna að niðurstöður MELB endurspegli málþroska þar sem 

meðalsterk fylgni er á milli heildarskora á MELB og Málhluta á ÍÞ en lítil á milli heildarskora á MELB og 
Hreyfihluta á ÍÞ. Hreyfihluti á ÍÞ hefur lítil tengsl við málþroskaprófið MELB þar sem fylgnin er lítil og 

ómarktæk og dreifing stiga var ekki stígandi. Slíkt mynstur í fylgnistuðlum einkennir samleitni- og 

aðgreiningarréttmæti, sem bendir til þess að hugsmíðaréttmæti prófsins er viðunandi.  

Fylgni prófpáttarins Tal á ÍÞ sem metur getu barns til að tjá sig var nokkuð há (r=0,64) við þá þætti 
sem falla undir máltjáningu á MELB. Það er stígandi í dreifingu stiga og því hægt að álykta að sterk 

tengsl séu á milli þeirra þátta sem falla undir máltjáningu á MELB og prófþáttarins Tal á ÍÞ. Þetta gefur 

til kynna að þeir sem eru að skora hátt á þeim þáttum sem falla undir tjáningu á MELB hafa tilhneigingu 

að skora hátt á undirprófinu Tal á ÍÞ. Þessir tveir þættir eru því taldir meta sambærilega hugsmíð. Þetta 

er í samræmi við rannsóknir á ICS kvarðanum þar sem foreldrar meta skiljanleika tals hjá börnum sínum 

(McLeod o.fl., 2012; Rósa Hauksdóttir, 2016; Sigríður Ásta Vigfúsdóttir, 2018)  

Fylgni prófþáttarins Hlustun sem metur málskilning barna mældist viðunandi (r=0,37) við þá þætti 

sem meta málskilning á MELB. Athyglisvert er að fylgnin var hærri milli prófþáttarins Hlustun á ÍÞ og 

prófhlutans máltjáning á MELB en á milli prófþáttarins Hlustun og prófhlutans málskilningur á MELB. 
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Rannsakandi bjóst við að fylgnin væri sterkari þar sem báðir þættir ættu að vera að meta málskilning. 

Ein ástæða fyrir þessari miðlungs fylgni gæti verið að foreldrar byggi mat sitt á málskilning barna sinna 

meira á tali barnsins og getu þeirra til að tjá sig. Það sem einkennir málskilning barna gæti verið erfiðara 

fyrir foreldra að gera sér grein fyrir. Þannig virðist auðveldara fyrir foreldra að átta sig á hver raunveruleg 

geta barna er þegar kemur að máltjáningu en hver málskilningur barnsins er. M.ö.o. foreldri getur fylgst 

með tali barnsins eða spurt það beint og áttað sig betur á því hver raunveruleg færni barnsins er í 

tengslum við máltjáningu. Lítið er um rannsóknir á því hvernig foreldrar meta málskilning barna sinna. 
Þetta gefur tilefni til rannsóknar þar sem slíkt mat er til skoðunar.  

Því má einnig velta fyrir sér hvort atriðin séu eðlislega ólík sem eru á prófþættinum Hlustun á ÍÞ 

samanborið við þá þætti sem falla undir málskilning á MELB. ÍÞ prófar t.d. litaþekkingu (enda prófið 

einnig ætlað yngri börnum en MELB nær til) en MELB er ekki með slík prófatriði. Einnig má nefna að í 
prófhlutanum málskilningur á MELB er prófþáttur sem reynir á grunnþætti hljóðkerfisvitundar með því 

að klappa í atkvæði en sú færni er ekki könnuð á ÍÞ. Hugsanlega má leita skýringa í frábrugðnum 

prófatriðum próftækjanna en einnig gæti þurft stærra úrtak barna til að kanna hvort þessi munur jafnast 

út og fylgnin verði þar með hærri á milli þessara þátta. Engu að síður þá er miðlungs og marktæk fylgni 

á milli prófþáttarins Hlustun og prófhlutans málskilningur á MELB sem gefur til kynna að nokkuð jákvæð 

tengsl eru þar á milli.  

Í stuttu máli reyndist fylgni MELB almennt jákvæð og marktæk þegar borin saman skyld hugsmíð en 

lág þegar um óskyldari hugsmíð var að ræða. Það gefur vísbendingar um að túlkun á þeim niðurstöðum 

sem prófið gefur er réttmæt og er að mæla þá hugsmíð sem því er ætlað að mæla, þ.e. málþroska 

barna.  

6.4 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar  
Styrkleiki rannsóknarinnar felst meðal annars í því að rannsakandi lagði málþroskaprófið MELB fyrir 55 

börn og þau gögn nýtast fyrir stöðlun prófsins. Í réttmætisathugun á MELB voru ekki valin þröng aldursbil 

heldur var öllum börnum boðið að taka þátt sem voru á aldrinum fjögurra til sex ára, að uppfylltum 

ákveðnum þátttökuskilyrðum. Börnin voru prófuð í þeirra eigin leikskóla í umhverfi sem þeim leið vel í 
og voru þau almennt áhugasöm um prófið og þótti það skemmtilegt. Passað var upp á að prófaðstæður 

væru svipaðar hjá öllum börnum og að prófað væri í hljóðlátu umhverfi. Að lokum má nefna til styrkleika 

að uppsetning prófsins er skýr og aðgengileg sem og fyrirlagnareglur þess. Góð dæmi eru fyrir hvern 

prófþátt til þess að kynna fyrir barni hvers er ætlast af því. Talið er að prófið henti börnum á því aldursbili 

sem þátttakendur rannsóknarinnar eru á þar sem einbeiting þeirra var yfirleitt góð.  

Til takmarkana rannsóknar má nefna að úrtakið sem rannsóknin byggist á er minna en upphaflega 

var lagt upp með. Gert var ráð fyrir að fá helst nálægt 50 lista af Íslenska þroskalistanum til baka frá 

foreldrum og leggja MELB fyrir sama fjölda barna. Eins og áður er nefnt var ástæða þess hve lítið úrtakið 

fyrst vegna verkfalla stéttarfélaga og síðan vegna COVID-19 veirufaraldursins fyrri hluta 2020. Því 

reyndist ekki unnt að sækja fleiri lista þar sem mikil óregla var hvenær börn mættu í leikskóla og tók því 

tók lengri tíma að ná til barna til að prófa en upphaflega var búist við. Rétt náðist þó að leggja fyrir MELB 
og deila út Íslenska þroskalistanum áður en rannsakanda var meinað að koma inn í leikskóla vegna 

samkomubannsins.  
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7 Ályktanir 
Þessi rannsókn sem er greint frá hér er liður í stöðlun á nýja málþroskaprófinu Málfærni eldri 

leikskólabarna þar sem aðalviðfangsefni þess var að kanna  hugsmíðaréttmæti þess. Það var gert með 

því að bera það saman við próf sem metur sambærilega hugsmíð, ásamt því að bera það saman við 

hugsmíð sem metur ekki sömu þætti. MELB var borið saman við Mál- og Hreyfihluta  á Íslenska 

þroskalistanum. 

MELB sýnir jákvæða fylgni við prófhlutann Málhluta á Íslenska þroskalistanum, en sú túlkun að 

niðurstöður ÍÞ endurspegla þroska barna hefur verið studd af fjölmörgum rannsóknum (Einar 

Guðmundsson o.fl., 2001; Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997; Gudmundsson og 

Gretarsson, 2012). Einnig er jákvæð fylgni á milli prófþáttarins Tal á ÍÞ og prófhlutans máltjáning á MELB 

sem og á milli prófþáttarins Hlustun á ÍÞ og prófhlutans málskilningur á MELB. Mjög lítil fylgni er á milli 

Hreyfihluta á ÍÞ og MELB. Slíkar niðurstöður benda til þess að hugsmíðaréttmæti prófsins sé til staðar 

þar sem vísbending er um samleitni- og aðgreiningarréttmæti. Líta má á þessar niðurstöður sem nokkrun 
stuðning við réttmæti túlkunar á MELB um að það meti það sem því er ætlað að meta, þ.e. málfærni 

barna á þeim aldri sem var til athugunar í þessari rannsókn, frá 4;3 til 5;3 ára. Út frá því má álykta að 

prófið endurspegli raunverulega málgetu barns og að túlkun niðurstaðna þess sé réttmæt. Minni líkur 

eru þá á því að niðurstöður prófsins séu ónákvæmar og gefi skekkta mynd af frammstöðu barna. 

Þörf er á frekari rannsóknum á MELB, m.a. að kanna endurprófunaráreiðanleika, næmi prófsins og 

sértæki þess. Áhugavert væri einng að skoða frekar hvort að það sé fylgni á milli frammistöðu barna á 

prófinu og upplýsinga á spurningalista sem foreldra svöruðu um ýmsa þætti um málþroska, heilsufar og 

umhverfi barnanna.  

Brýn þörf er á málþroskaprófi sem er staðlað að íslensku þýði fyrir börn á aldrinum fjögurra til sex 

ára og mun útgáfa MELB koma til móts við þá þörf. Mjög mikilvægt er því að styðjast við stöðluð 

matstæki svo börn fái rétta greiningu. Með tilkomu þessa prófs er klínískur ávinningur mikill þar sem 

verður hægt að bæta þjónustu við börn. MELB mun nýtast talmeinafræðingum við að meta málþroska 

þar sem það veitir upplýsingar um styrk- og veikleika barnsins og auðveldar þar með ákvarðanir um 

hvaða íhlutun skal velja. Þannig er hægt að hafa áhrif á börn með slakan málþroska og draga úr 

langtímaáhrifum málþroskaröskunar, bæta lífsgæði þeirra og framtíðarhorfur í leik og starfi.  
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Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) 
Stöðlun málþroskaprófs fyrir leikskólabörn á aldrinum 4-6 ára og prófun á öðru þroskaprófi til 

samanburðar 
Ábyrgðarmaður: dr. Þóra Másdóttir, talmeinafræðingur og lektor við HÍ 

Meðhöfundar: dr. Jóhanna Einarsdóttir, talmeinafræðingur og dósent við HÍ, Ingibjörg 
Símonardóttir, talmeinafræðingur og sérkennari, dr. Sigurgrímur Skúlason, próffræðingur og aðjúnkt 

við HÍ. 
 

Háskóli Íslands og Heyrnar- og talmeinastöð vinna að gerð nýs málþroskaprófs sem staðlað verður 
á landsvísu og nefnist Málfærni eldri leikskólabarna (MELB). Prófið er fyrir börn á aldrinum 4-6 ára og 
er ætlað að greina hvort að þau þurfi á örvun og/eða íhlutun að halda vegna seinkaðs málþroska. 
Tilgangur með prófun á leikskólum nú er að staðla prófið á landsvísu. Áætlað er að leggja prófið fyrir 
ákveðinn fjölda barna á aldrinum 4-6 ára. Þá verður eitt annað þroskapróf lagt fyrir barnið til að kanna 
samræmi milli þess og MELB prófsins (sjá nánar á næstu síðu). 

Leikskólinn ykkar er einn af þeim leikskólum sem valdir voru af handahófi úr stærstu sveitarfélögum 
landsins og værum við ykkur mjög þakklát ef þið tækjuð þátt í þessu verkefni. Á næstu dögum munum 
við hafa samband í síma og kanna áhuga ykkar. Ef þið veitið leyfi til þátttöku munum við sjá um að 
koma með ljósrituð gögn fyrir foreldra (upplýsingabréf, spurningalista og samþykkisyfirlýsingu) allra 
barna á leikskólanum sem eru á aldrinum 4-6 ára (þ.e. börn fædd á tímabilinu 1. janúar 2014 til 29. 
febrúar 2016) og eru hvorki tvítyngd né með greindar þroskaraskanir. Einnig er æskilegt að börnin sem 
taka þátt séu talin vera með eðlilegan málþroska og heyrn. Foreldrar kynna sér upplýsingar um 
rannsóknina, svara spurningum og skrifa undir samþykki. Gott væri ef hægt væri að biðja foreldra um 
að skrifa undir samþykkisyfirlýsinguna á staðnum til að koma í veg fyrir afföll í þátttöku. Í framhaldi 
munum við svo nálgast bréfin hjá ykkur og hefja fyrirlögn, að því gefnu að þið samþykkið þátttöku. 

Óskað er eftir því að börnin verði prófuð í leikskólanum og er gert ráð fyrir að prófa sem flest börn 
sama daginn en allt eftir því hvernig stendur á í leikskólanum. Próftími hvors prófs er um 30-45 mín., 
fer eftir aldri og getu barns. Prófandi leggur annað prófið fyrir og kemur aftur næsta dag eða eins fljótt 
og unnt er og leggur hitt prófið fyrir. Æskilegt er að umhverfið sé hljóðlátt. Stefnt er að því að hefja 
prófanir u.þ.b. um miðjan janúar 2020. Leyfi fyrir rannsókninni hefur fengist frá Skóla-og frístundasviði 
Reykjavíkurborgar og Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands. Fyrirlögn prófs er að mestu leyti í höndum 
meistaranema í talmeinafræði við HÍ auk nokkurra talmeinafræðinga. 

 
Með kynningarbréfinu fyrir foreldra eru nokkrar spurningar um málþroska barna þeirra sem þeir eru 

beðnir um að svara.  
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Þau þroskapróf sem notuð verða til samanburðar eru eftirfarandi: 
TOLD-2P: ætlað að greina málþroska barna á aldrinum 4-9 ára. Prófinu er ætlað að meta hvar barnið stendur 
í málþroska miðað við jafnaldra.  
Málsýni: stutt sýnishorn um máltjáningu barna. Það endurspeglar máltjáningu barnsins í daglegu lífi við 
algengar aðstæður og er athugað í frjálsum leik.  
Íslenski þroskalistinn: ætlað að meta þroska 3-6 ára barna með því að afla upplýsinga frá mæðrum þeirra. 
Mæður svara spurningum um mál- og hreyfifærni barna sinna á þeim tíma þegar listinn er fylltur út.    
Málfærni ungra barna (MUB): ætlað að meta málþroskahæfni barna á aldrinum 2-4 ára. Það metur hvar 
barnið stendur í málþroska miðað við jafnaldra en tilgangur þess er þó einkum að staðfesta eða útiloka 
málþroskafrávik.  
Málhljóðapróf ÞM: ætlað er ætlað að meta framburð hjá börnum á aldrinum 2-8 ára. 

 

Vinsamlega athugið að einungis eitt af þessum prófum/skimunum verður lagt fyrir barnið, auk MELB. 
 

Með kærri kveðju og von um gott samstarf, 
fyrir hönd höfunda, 

Þóra Másdóttir, lektor í talmeinafræði við Háskóla Íslands – tm@hi.is  s. 525-5506 
Jóhanna Einarsdóttir, dósent í talmeinafræði við Háskóla Íslands – jeinars@hi.is  

 
Nemendur sem vinna verkefnið með okkur og leggja fyrir próf: 
Brynja Björgvinsdóttir, brb32@hi.is, s. 866-0990 
Helena Kjartansdóttir, hek20@hi.is, s. 692-9820 
Stella Reynisdóttir, str6@hi.is, s. 849-6790 
Valdís Björk Þorgeirsdóttir, vth23@hi.is, s. 698-6986 
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Fylgiskjal 2 

              

 

 

Upplýsingabréf fyrir foreldra/forráðamanna barna 
 

Málfærni eldri leikskólabarna (MELB): 

Stöðlun málþroskaprófs fyrir leikskólabörn á aldrinum 4-6 ára og prófun 
á öðru þroskaprófi til samanburðar 

 

                     10. janúar 2020 
Kæra foreldri/forráðamaður 
Hér með óskum við eftir þátttöku barns þíns í ofangreint verkefni sem felur í sér stöðlun 
málþroskaprófsins Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) og prófun á öðru þroskaprófi til samanburðar. 
Áður en þú ákveður hvort þú viljir að barnið þitt taki þátt í rannsókninni þarft þú með undirskrift þinni 
að gefa „upplýst samþykki“, en í því felst að þú hafir kynnt þér hvað felst í þátttöku. Vinsamlegast gefðu 
þér tíma til að lesa upplýsingarnar og samþykkisyfirlýsinguna vandlega. Í þátttökunni felst að þú/þið 
fyllið út spurningalista um þroskatengda þætti barnsins og að meistaranemi í talmeinafræði eða 
talmeinafræðingur fái að leggja prófið fyrir barnið þitt á leikskólatíma. Vakni einhverjar spurningar má 
alltaf leita til aðstandenda rannsóknarinnar eftir nánari upplýsingum. Foreldrar/forráðamenn þurfa ekki 
að taka þátt í rannsókninni. Ef þeir samþykkja þátttöku er þeim heimilt að hætta í rannsókninni á hvaða 
stigi hennar sem er, án útskýringa og án nokkurra eftirmála. 

 
Prófinu er ætlað að meta málþroska barna á aldrinum 4-6 ára. Markmiðið með prófinu er að finna þau 
börn sem grunur leikur á að séu með frávik í málþroska. Mikilvægt er að grípa inn í sem fyrst og örva 
málþroska þessara barna til að þau dragist síður aftur úr jafnöldrum sem getur haft áhrif á 
námsframvindu síðar. 

 
Í tengslum við þetta verkefni verður einnig lagt fyrir eitthvert eitt þeirra prófa sem nefnt er neðst í þessu 
skjali1 en með því er verið að kanna hvort MELB prófið sé ekki örugglega að prófa það sem því er ætlað 
að prófa, þ.e. málþroska barna. Athugun af þessu tagi er kölluð réttmætisathugun en hún er nauðsynleg 
þegar verið er að staðla próf. Ekki er ljóst að svo stöddu hvert af þeim prófum sem nefnd eru aftast verða 
lögð fyrir barnið þitt. 

 
Ábyrgðarmaður verkefnisins er dr. Þóra Másdóttir, talmeinafræðingur á Heyrnar- og talmeinastöð 
Íslands og lektor við Háskóla Íslands (tm@hi.is). Meðhöfundar prófsins eru Jóhanna Thelma 
Einarsdóttir, talmeinafræðingur og dósent við Háskóla Íslands (jeinars@hi.is), Ingibjörg Símonardóttir, 
talmeinafræðingur og sérkennari (ingibjorgsim@internet.is) og Sigurgrímur Skúlason, próffræðingur 
við Menntamálastofnun og aðjúnkt við sálfræðideild Háskóla Íslands. Fyrirlögn prófsins er í höndum 
meistaranema í talmeinafræði við Háskóla Íslands og nokkurra talmeinafræðinga. 

 
Fengist hefur leyfi fyrir rannsókninni hjá skóla- og fræðsluskrifstofum viðkomandi sveitarfélaga, 
Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands og hjá leikskóla barnsins. Engar persónugreinandi upplýsingar (s.s. 
nafn, kennitala, leikskóli) koma fram við úrvinnslu rannsóknarinnar og verða svarblöðin dulkóðuð með 
númerum svo ekki sé hægt að sjá stöðu einstakra barna. Númeruð svarblöð barnanna verða geymd í 



  

64 

læstri hirslu hjá ábyrgðarmanni rannsóknar, ásamt samþykkisyfirlýsingum. Öllum rannsóknargögnum 
verður eytt samkvæmt reglum Persónuverndar að rannsókn lokinni og eru rannsakendur bundnir 
þagnareiði. 

 
Ef leyfi fyrir þátttöku fæst er fyrirhugað að hitta barnið á leikskólatíma, einu sinni og leggja fyrir það 
þetta væntanlega málþroskapróf, Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) og tekur það um 30-45 mínútur. 
Barninu verða sýndar myndir og það verður beðið um að fylgja einföldum fyrirmælum. Hitt 
þroskaprófið sem valið verður mun verða lagt fyrir daginn eftir eða eins fljótt og unnt er. Það ætti að 
taka svipaðan tíma og MELB.  

 
Markmið rannsóknarinnar nú er að rannsaka dæmigerða máltöku barna. Þessar mikilvægu upplýsingar 
munu nýtast við að staðla málþroskaprófið MELB sem ætlað er að greina á milli barna með dæmigerðan 
málþroska og barna með frávik í málþroska. 
 
Séu einhverjar frekari fyrirspurnir af þinni hálfu endilega hafðu samband við ábyrgðamann 
rannsóknarinnar (undirritaða). 

 
Virðingarfyllst, 
með von um góðar undirtektir, 

 
Þóra Másdóttir, lektor við talmeinafræði við Háskóla Íslands 
Jóhanna Thelma Einarsdóttir, dósent við talmeinafræði við Háskóla Íslands 

 
--- 
1Þau þroskapróf sem notuð verða til samanburðar eru eftirfarandi: 
TOLD-2P: ætlað að greina málþroska barna á aldrinum 4-9 ára. Prófinu er ætlað að meta hvar barnið stendur 
í málþroska miðað við jafnaldra.  
Málsýni: stutt sýnishorn um máltjáningu barna. Það endurspeglar máltjáningu barnsins í daglegu lífi við 
algengar aðstæður og er athugað í frjálsum leik.  
Íslenski þroskalistinn: ætlað að meta þroska 3-6 ára barna með því að afla upplýsinga frá mæðrum þeirra. 
Mæður svara spurningum um mál- og hreyfifærni barna sinna á þeim tíma þegar listinn er fylltur út.    
Málfærni ungra barna (MUB): ætlað að meta málþroskahæfni barna á aldrinum 2-4 ára. Það metur hvar 
barnið stendur í málþroska miðað við jafnaldra en tilgangur þess er þó einkum að staðfesta eða útiloka 
málþroskafrávik.  
Málhljóðapróf ÞM: ætlað er ætlað að meta framburð hjá börnum á aldrinum 2-8 ára.  

 
Vinsamlega athugið að einungis eitt af þessum prófum/skimunum verður lagt fyrir barnið, auk 
MELB. 
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Fylgiskjal 3 

 
 

 
 

 

Yfirlýst samþykki til þátttöku vegna rannsóknarinnar: 
 
 

Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) 

Stöðlun nýs málþroskaprófs fyrir börn á aldrinum 4-6 ára 
 

 

Undirskrift þín gefur til kynna að þú samþykkir þátttöku barns þíns í þessari rannsókn. Fyllsta trúnaðar verður gætt 
og greinanlegar persónuupplýsingar koma hvergi fram. 

 
Ég, undirrituð/aður, veiti samþykki mitt fyrir því að barnið mitt  
 
 
___________________________________________ (nafn barns) 
taki þátt í ofangreindu verkefni.          

 
Með undirskrift minni staðfesti ég einnig að ég hef lesið upplýsingablað vegna rannsóknarinnar. 

 
 
 

Staður, dagsetning ______________________________________________________ 
 

Undirskrift forráðamanns  ________________________________________________ 
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Fylgiskjal 4 

 

NiðurstöNiður 

Útfyllist af prófanda:  Barn númer _________  
 

Spurningalisti fyrir foreldra vegna rannsóknarinnar 

Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) 

Stöðlun málþroskaprófs fyrir leikskólabörn á aldrinum 4-6 ára. 

Vinsamlega svarið öllum spurningunum 

Málþroski 
1.  Hvenær sagði barnið fyrstu orðin? 
 ¨  Um eins árs aldur 
 ¨  Milli eins og tveggja ára 
 ¨  Milli tveggja og þriggja ára 
 ¨  Seinna en þriggja ára 
 
2. Hvenær skildu ókunnugir viðmælendur tal barnsins? 
 ¨  Um tveggja ára aldur 
 ¨  Um þriggja ára aldur 
 ¨  Fjögurra ára eða síðar 
 ¨  Ókunnugir eiga enn erfitt með að skilja tal barnsins 
 
3. Finnst þér að barn þitt hafi verið seint til máls miðað við jafnaldra? 
 ¨  Nei 
 ¨  Já 
 
4.  Hvernig finnst þér málþroski barnsins þíns vera núna miðað við jafnaldra? 
 ¨  Mjög slakur 
 ¨  Frekar slakur 
 ¨  Í meðallagi 
 ¨  Góður 
 ¨  Mjög góður 
 
5.  Hversu oft í viku er lesið fyrir barnið heima? 
 ¨  Aldrei 
 ¨  Sjaldnar en einu sinni í viku 
 ¨  1-2 sinnum í viku 
 ¨  3-4 sinnum í viku 
 ¨  Daglega 
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6. Hversu mikinn áhuga hefur barnið á að skoða bækur? 
 ¨  Mikinn áhuga 
 ¨  Hefur stundum áhuga 
 ¨  Á oft erfitt með að sitja kyrr 
 ¨  Tollir alls ekki við 
 
7. Hversu mikinn áhuga hefur barnið á að hlusta á sögur þegar lesið er fyrir það? 
 ¨  Mikinn áhuga (hlustar vel og lengi) 
 ¨  Hefur stundum áhuga (hlustar í stutta stund að jafnaði) 
 ¨  Á oft erfitt með að sitja kyrr og hlusta 
 ¨  Tollir ekki við að hlusta 
 
8.  Barnið er fært um að... (merkið við allt sem við á): 
 ¨  Þekkja þrjú litaheiti 
 ¨  Þekkja fjögur litaheiti 
 ¨  Þekkja fimm litaheiti 
 ¨  Útskýra orð yfir algenga hluti 
 ¨  Svara spurnarsetningum með orðum eða setningum (t.d. ef spurt er: ,,Hvert ertu  
      að fara...?” o.s.frv.) 
 ¨  Segja frá í samhengi (t.d. þegar barnið segir frá einhverjum atburði) 
 
9.  Er vitað um mál- og/eða talerfiðleika hjá einhverjum eftirtalinna ættingja barnsins? 
       (merkið við allt sem við á) 
 ¨  Föður 
 ¨   Móður 
 ¨   Systkinum 
 ¨   Móðurömmu eða –afa 
 ¨   Föðurömmu eða –afa 
 ¨   Engir erfiðleikar í ættinni 
 ¨   Veit ekki um erfiðleika í ættinni 

 
10. Er vitað um lestrarerfiðleika hjá einhverjum eftirtalinna ættingja barnsins? (merkið við  
      allt sem við á) 
 ¨   Föður 
 ¨   Móður 
 ¨   Systkinum  
 ¨   Móðurömmu eða –afa 
 ¨   Föðurömmu eða –afa 
 ¨   Engir erfiðleikar í ættinni 
 ¨   Veit ekki um erfiðleika í ættinni 
 
11.  Á barnið í erfiðleikum með eitthvað af eftirfarandi (merkið við allt sem við á): 
 ¨   Úthald/einbeitingu/athygli?  
 ¨   Sitja kyrr?  
 ¨   Hlusta á aðra?  
 ¨   Mynda tengsl við jafnaldra (í leik)? 
 ¨   Mynda tengsl við fullorðna?  
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12.  Er talað annað tungumál en íslenska í nánasta umhverfi barnsins? 
 ¨   Nei 
 ¨   Já àHvaða?__________________________ 
 
12a.  Notar barnið netið? 
 ¨   Á hverjum degi 
 ¨   Nokkrum sinnum í viku? 
 ¨   Einu sinni í viku  
 ¨   Sjaldnar en einu sinni í viku 
 ¨   Nei 
 
12b. Hefur barnið aðgang að snjalltæki (snjallsíma eða spjaldtölvu)? 
 ¨   Já    
 ¨   Nei à ef nei, vinsamlega svarið næst spurningu 12d.  
 
12c. Hversu gamalt var barnið þegar það fékk fyrst aðgang að snjalltæki (snjallsíma eða  
        spjaldtölvu)? 
 ¨   Yngra en tveggja ára 
 ¨   Tveggja ára 
 ¨   Þriggja ára  
 ¨   Fjögurra ára 
 ¨   Fimm ára 
 ¨   Eldra en fimm ára 
 
12d.  Hve miklum tíma eyðir barnið að jafnaði í tölvum og snjalltækjum (snjallsímum og 
         spjaldtölvum)? 
 ¨   Notar aldrei tölvu eða snjalltæki 
 ¨   Notar tölvu eða snjalltæki sjaldnar en daglega 
 ¨   Minna en klukkustund á dag  
 ¨   1-4 klukkustundum á dag 
 ¨   5-8 klukkustundum á dag 
 ¨   9-12 klukkustundum á dag 
 ¨   Meira en 12 klukkustundum á dag 
  
12e.  Ef barnið er á netinu: hvað gerir það þar (merkið við allt sem við á)? 
 ¨   Horfir á myndbönd (t.d. af YouTube) á íslensku 
 ¨   Spilar íslenska leiki (t.d. í smáforritum /öppum) 
 ¨   Spilar erlenda leiki (t.d. í smáforritum/öppum)  
 ¨   Hlustar á tónlist sem er á íslensku (t.d. af Spotify eða YouTube) 
 ¨   Hlustar á tónlist sem er á ensku (t.d. af Spotify eða YouTube) 
 ¨   Horfir á myndbönd/þætti (t.d. af YouTube) á ensku 
 
12f.  Hvaða leik eða smáforrit notar barnið mest? 
 
___________________________________________________________________________ 
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12g.  Eftirfarandi spurningar eiga að sýna fram á hversu auðveldlega ólíkir viðmælendur skilja tal 
barnsins þíns. Vinsamlega hugsaðu um tal barnsins undanfarinn mánuð þegar hverjum lið er svarað. 
Dragðu hring utan um einn tölustaf fyrir hverja spurningu. 
 

 Alltaf Oftast Stundum Sjaldan Aldrei 

Skilur þú tal barnsins þíns? 5 4 3 2 1 

Skilja nánustu fjölskyldumeðlimir 
tal barnsins? 

5 4 3 2 1 

Skilja aðrir fjölskyldumeðlimir tal 
barnsins? 

5 4 3 2 1 

Skilja vinir barnsins tal þess? 5 4 3 2 1 

Skilja aðrir kunningjar tal 
barnsins? 

5 4 3 2 1 

Skilja kennarar barnsins tal þess? 5 4 3 2 1 

Skilja ókunnugir tal barnsins? 5 4 3 2 1 

 
12h.  Vinsamlega merktu við ef þú hefur áhyggjur af tali/hljóðmyndun eða skilningi barns þíns. 
 

 Nei Já Stundum 

Hefur þú einhverjar áhyggjur af því hvernig 
barnið þitt talar eða myndar hljóð? 

O O O 

Hefur þú einhverjar áhyggjur af því hvernig 
barnið þitt skilur það sem þú segir? 

O O O 

 
 
Bakgrunnur foreldra 
13.  Merktu við hæstu prófgráðu móður: 
 ¨   Grunnskólapróf 
 ¨   Stúdentspróf 
 ¨   Iðnskólapróf / verkmenntapróf  
 ¨   Tækniskólapróf  
 ¨   Háskólapróf 
 ¨   Annað, hvað _________________________________________________ 
 
14.  Merktu við hæstu prófgráðu föður: 
 ¨   Grunnskólapróf 
 ¨   Stúdentspróf 
 ¨   Iðnskólapróf / verkmenntapróf  
 ¨   Tækniskólapróf  
 ¨   Háskólapróf 
 ¨   Annað, hvað _________________________________________________ 
 

Er eitthvað annað sem þú/þið mynduð vilja koma á framfæri um tal- eða málþroska barnsins? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 


