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Ágrip  

Inngangur: Starfssvið talmeinafræðinga er fjölbreytt og sinna þeir margvíslegri þjónustu eins 

og greiningu og íhlutun vegna tjáskiptaröskunar hjá börnum og fullorðnum, sem og ráðgjöf þar 

um. Það er hagur allra að gæði þjónustu sé eins og best verður á kosið, hvort tveggja fyrir þá 

sem veita hana og þiggja. Markmið verkefnisins er að afla upplýsinga um talmeinaþjónustu á 

Íslandi, sér í lagi um það sem snýr að ákefð meðferðar og meðferðarleiðum í tengslum við 

málhljóðaröskun og málþroskaröskun. Verkefnið er liður í að afla mikilvægra og gagnlegra 

upplýsinga sem hægt verður að nýta til að varpa ljósi á núverandi aðstæður í því skyni að bæta 

þjónustu við skjólstæðinga talmeinafræðinga. 

Aðferð: Send var rafræn könnun með tölvupósti til allra talmeinafræðinga í Félagi 

talmeinafræðinga á Íslandi. Þátttaka miðaðist við þá sem voru starfandi við fagið þegar 

rannsóknin var gerð en var einkum beint til þeirra sem sinntu börnum og ungmennum. Þó gafst 

öllum talmeinafræðingum kostur á að svara spurningum í tengslum við faglega endurmenntun 

og bakgrunn.  

Niðurstöður: Meðal helstu niðurstaðna kom fram að flestir skjólstæðingar talmeinafræðinga 

eru börn og/eða ungmenni með málþroska- og málhljóðaröskun. Talmeinafræðingar sinna 

þessum hópi skjólstæðinga að meðaltali einu sinni í viku, í 31-45 mínútur í senn. Fjöldi 

meðferðartíma og lengd þjálfunartímabils fer eftir ýmsum þáttum, s.s. eðli vandans og hvar 

þjónustan er veitt. Stór hluti fer þá leið að blanda saman meðferðarleiðum í stað þess að halda 

sig við ákveðna aðferð. Á undanförnum árum hefur talmeinaþjónusta færst í nærumhverfi 

barna og ungmenna, sér í lagi með fjölgun talmeinafræðinga. Þrátt fyrir fjölgun starfandi 

talmeinafræðinga hafa biðlistar eftir talþjálfun lengst auk þess sem margir talmeinafræðingar 

finna fyrir starfstengdu álagi. 

Umræða: Niðurstöður könnunarinnar veita innsýn í störf talmeinafræðinga og hvernig 

þjónustu þeirra er háttað. Þær eru nokkuð samhljóða erlendum rannsóknum hvað varðar lengd 

og tíðni þjálfunartíma og þá skjólstæðingahópa sem algengast er að sinna. Ýmis atriði 

könnunarinnar þyrfti að rýna betur í, m.a. heildarvinnustundir talmeinafræðinga og ýmsa 

tengda þætti eins og starfstengt álag, fjölda skjólstæðinga á hverjum tíma og langa biðlista. 

Löng bið eftir talmeinaþjónustu er nokkuð sem þyrfti að skoða nánar svo finna megi viðeigandi 

aðferðir til að forgangsraða á biðlistum, t.d. eftir röskunum. Niðurstöður rannsóknarinnar, auk 

gagna sem enn á eftir að vinna úr, munu stuðla að því að gera þjónustu talmeinafræðinga á 

Íslandi enn skilvirkari, skjólstæðingum þeirra til hagsbóta.  
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Abstract 

Introduction: Speech and language pathologists’/therapists’ (SLP/T) scope of practice is 

diverse, offering a range of services, particularly in regard to diagnosis, intervention, and 

counseling for children and adults with communication disorders. Quality of services is an 

important consideration, both for those who are providing and those who are receiving the 

service. The goal of this project was to obtain information about speech therapy services in 

Iceland, specifically the intervention approaches for speech sound disorder (SSD) and 

developmental language disorder (DLD) and the intensity of intervention. The findings of 

this study will enable SLP/Ts in Iceland to further improve their services. 

Method: An online survey was distributed via email to all members of the Icelandic 

Association for Speech and Language Therapists (FTÍ). The survey was aimed at those who 

were currently working in the profession and specifically at those who work with children 

and adolescents. However, everyone within FTÍ was encouraged to respond to questions 

regarding demographic information and about continuing professional education. 

Findings: Most SLP/Ts’ clients were children (3-5 years of age) with SSD and/or DLD. On 

average a client received therapy once a week in a 31-45-minute session. The average 

number of sessions or the duration of therapy clients’ received was apparently linked to 

diagnosis and workplace type (private clinic, schools etc.). SLP/Ts were eclectic in their 

approach to intervention, not favoring one specific approach. In contrast to a previous finding 

in 2012, there was a higher proportion of children receiving services in their local 

community, possibly due to the increased number of SLP/Ts in Iceland. While the number of 

SLP/Ts in Iceland has grown, so have the waiting lists SLP/Ts services. SLP/Ts also report 

experiencing increased work-related stress. 

Discussion: The findings of this survey give an insight into the work of SLP/Ts and the 

nature of their services. The findings are similar to research in other countries, for instance, 

the length and frequency of therapy sessions, and the most common communication disorders 

treated. Further research needs to be carried out, specifically to examine the total workload of 

SLP/Ts in relation to waiting lists, caseloads, and work-related stress. Waiting list 

management should be re-examined to identify effective strategies for prioritization for 

clients. These findings, along with those that awaits further analyses, will assist in making the 

services of SLP/Ts in Iceland more efficient and effective for their clients. 
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Þakkir 

Leiðbeinandi verkefnisins var Þóra Másdóttir talmeinafræðingur og lektor við Háskóla Íslands. 

Henni færi ég kærar þakkir fyrir góða leiðsögn, stuðning og hvatningu við gerð verkefnisins. 

Meistarprófsnefnd skipuðu Þórunn Hanna Halldórsdóttir, yfirtalmeinafræðingur á Reykjalundi 

og Þorlákur Karlsson, dósent við sálfræðideild Háskólans í Reykjavík. Þeim færi ég einnig 

kærar þakkir fyrir yfirlestur og góðar athugasemdir.  

Auk þess þakka ég stjórn Félags talmeinafræðinga á Íslandi, þá sérstaklega Sonju 

Magnúsdóttur, formanni, fyrir að koma könnuninni áleiðis til félagsmanna og einnig 

talmeinafræðingum í félaginu sem gáfu sér tíma til þess að svara könnuninni. Án þeirra hefði 

verkefnið ekki orðið til.  

 Sérstakar þakkir fá sambýlismaður minn, Sindri Njáll Hafþórsson, og sonur okkar, 

Þorleifur Atli, fyrir þolinmæði, stuðning og hvatningu við gerð verkefnisins og í náminu í heild 

sinni. Foreldrum mínum er ég einnig ævinlega þakklát fyrir að hafa óbilandi trú á mér og því 

sem ég tek mér fyrir hendur. Tengdaforeldrum mínum er ég einnig þakklát fyrir að vera ávallt 

tilbúin til að aðstoða.  
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Skilgreiningar hugtaka 

Til þess að samhengi ritgerðarinnar megi vera ljóst verða hér helstu hugtök skilgreind. 

Ákefð (e. intensity): Vísar til hversu oft æfing er framkvæmd eða ákveðið verkefni er lagt fyrir 

í einum þjálfunartíma, hversu lengi skjólstæðingur er hjá talmeinafræðingi hverju sinni, hversu 

marga tíma á viku viðkomandi fær og hver er heildarfjöldi þess tíma sem skjólstæðingur hittir 

talmeinafræðing yfir ákveðið tímabil. Nánar verður fjallað um ákefð í kafla 1.2. 

Meðferð byggð á gagnreyndum aðferðum (e. evidence based practice): Felur í sér jafnvægi 

þriggja þátta þegar ákveðið er hver sé besti kosturinn fyrir ákveðinn skjólstæðing, í tilteknu 

umhverfi. Með öðrum orðum eru samhæfðar þrjár gerðir upplýsinga, þ.e. þekking á 

niðurstöðum rannsókna, fagleg þekking og óskir skjólstæðings. 

Íhlutun (e. intervention): Öll afskipti af málefnum skjólstæðings eins og greining, ráðgjöf og 

meðferð.  

Meðferð (e. therapy): Markvisst inngrip vegna ákveðinnar röskunar, t.d. málhljóðaröskunar 

eða málþroskaröskunar, með það að markmiði að bæta færni einstaklingsins.  

Meðferðarleið (e. intervention approach): Ákveðin aðferð við meðferð sem ætlað er að bæta 

færni einstaklingsins eða minnka áhrif færniskerðingar. Meðferðarleið er valin í samræmi við 

tegund og alvarleika frávika. Dæmi um slíkar eru lotuaðferðin (e. cycles approach), 

lágmarkspör (e. minimal pairs), samræðulestur og orðaspjall.  

Þjónusta (e. service): Vísar hér til allrar þeirrar þjónustu sem talmeinafræðingar veita, þ.m.t. 

íhlutun, greining og sértækari meðferð og ráðgjöf. Þjónusta felur einnig í sér bein og óbein 

samskipti við aðila úr umhverfinu, s.s. kennara og skólastarfsmenn, sem og alla umsýslu í 

kringum skjólstæðinginn, s.s. upplýsingaöflun, miðlun upplýsinga o.fl. 

Þjónustuform (e. service delivery): Hugtakið þjónustuform felur hér í sér (a) meðferðartímabil, 

þ.e. yfir hve langan tíma þjónusta er veitt (t.d. 3 mánuði), (b) þjálfunartíma, þ.e. hversu lengi 

meðferð stendur yfir í hvert skipti (t.d. 40 mín) og (c) fyrirkomulag meðferðar, þ.e. hvar 

meðferð er veitt, í hvaða samhengi og til hverra (t.d. bein eða óbein, staðbundin meðferð, 

fjarþjálfun, meðferðaráætlun sett upp með foreldri eða kennara og síðan fylgt eftir, inni í 

kennslustund, heimaþjálfun, hóp- eða einstaklingsmeðferð o.fl.).  
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1 Inngangur 

Til að tryggja megi gæði og fjárhagslega hagkvæmni þjónustu er mikilvægt að vita hvað er 

talið árangursríkt fyrir þiggjanda þjónustunnar. Þetta á einnig við um þjónustu 

talmeinafræðinga gagnvart skjólstæðingum sínum. Í þessu felst hvort tveggja hversu mikla og 

tíða þjónustu þarf að veita en einnig hvaða þjónusta er veitt. Í samhengi við magn og tíðni 

talþjálfunar er gjarnan talað um ákefð íhlutunar. Það er þó ekki aðeins ákefð íhlutunar sem 

skiptir máli heldur einnig það sem fram fer í tímanum sjálfum, þ.e. í hverju verkefnin eru fólgin 

og hvaða meðferðarleið verður fyrir valinu. Hægt er að velja um ýmsar aðferðir sem yfirleitt 

eru sérstaklega þróaðar með tiltekinn vanda eða röskun í huga. 

Niðurstöður erlendra rannsókna benda til að stærstu skjólstæðingahópar 

talmeinafræðinga séu börn og ungmenni sem glíma við málhljóðaröskun og/eða 

málþroskaröskun (McLeod og Baker, 2014; Paul, Norbury og Gosse, 2018). Í eftirfarandi 

umfjöllun verður stundum eingöngu talað um börn til einföldunar en þá er alla jafna átt við 

börn og ungmenni. Ýmsar meðferðarleiðir, misjafnlega mikið rannsakaðar, eru notaðar í 

talþjálfun sem miða að því að efla myndun málhljóða, styrkja hljóðkerfi og hljóðkerfisvitund, 

auka orðaforða, lengja setningar og auka frásagnargetu svo eitthvað sé nefnt (Paul o.fl., 2018). 

Það fer síðan eftir eðli og umfangi röskunarinnar hvaða aðferð eða aðferðir henta best hverju 

sinni. Ýmsar ytri ástæður geta einnig haft áhrif á þjónustuna, t.d. fyrirkomulag hennar (t.a.m. 

hverjir greiða fyrir og hvaða samningar eru í gildi) en einnig fjöldi þeirra sem talar tungumálið 

sem óhjákvæmilega hefur áhrif á rannsóknir á þessu sviði. Sem dæmi má nefna að 

talmeinafræðin er tiltölulega ungt rannsóknarfag á Íslandi en kennsla í því hófst ekki á 

háskólastigi fyrr en árið 2010 (Félag talmeinafræðinga á Íslandi, e.d.a.). Auk þess er Ísland 

lítið málsamfélag og enn sem komið er lítið um gagnreyndar íhlutunarleiðir er taka mið af 

talþjálfun á íslensku. Gagnlegt væri að vita að hve miklu leyti talmeinafræðingar á Íslandi nýta 

sér erlendar rannsóknir á árangri talþjálfunar og einnig hvernig þjónustu þeirra er háttað m.t.t. 

annarra þátta eins og ákefðar og magns íhlutunar. 

Í þessu verkefni er ætlunin að afla upplýsinga um talmeinaþjónustu á Íslandi, sér í lagi 

það sem snýr að ákefð og meðferðarleiðum. Jafnframt verða skoðaðar erlendar rannsóknir sem 

hafa verið gerðar á störfum og þjónustu talmeinafræðinga. Það er hagur allra að gæði þjónustu 

séu eins og best verður á kosið hverju sinni, hvort tveggja fyrir þá sem veita hana og þiggja. 

Verkefnið er því liður í að afla þessara mikilvægu og gagnlegu upplýsinga sem hægt verður að 

nýta til að varpa ljósi á núverandi aðstæður í því skyni bæta þjónustu við skjólstæðinga 

talmeinafræðinga. 
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1.1 Þjónusta talmeinafræðinga 

Samkvæmt 19. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi (1948) eiga allir rétt á 

því að tjá sig og láta í ljós skoðun sína. Að skilja tal og mál annarra og að gera sig skiljanlegan 

öðrum gerir fólki ekki aðeins kleift að tjá grunnþarfir sínar, heldur einnig að taka þátt í og vera 

virkir meðlimir í samfélagi. Þetta á ekki síður við um börn og ungmenni. Réttindi barna til að 

tjá sig eru því sérstaklega tryggð í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (I 

hluti/1989). Undir sáttmálann falla ýmsar greinar, t.a.m. greinar 12 og 13 sem snúa m.a. að 

frelsi barna til að tjá sig og láta í ljós skoðanir sínar. Mikilvægt er að fullorðnir séu meðvitaðir 

um þessi réttindi barna sem snúa að samskiptum og tjáningu þeirra (McLeod, 2018). 

Talmeinafræðingar gegna einnig veigamiklu hlutverki í tengslum við að styðja og varðveita 

þessi grundvallarréttindi sem snúa að tjáningu, samskiptum og félagslegri þátttöku einstaklinga 

sem eiga í erfiðleikum með tjáskipti (Standing Liaison Committee of Speech and Language 

Therapists / Logopedists in the European Union [CPLOL], 2019). Stór hluti þeirra sem hljóta 

íhlutun talmeinafræðinga eru börn og því mikilvægt að vinna í samræmi við Barnasáttmálann 

(McLeod, 2018).  

Til þess að geta veitt bestu mögulegu talmeinaþjónustu þarf að hafa ýmislegt í huga, 

m.a. ákefð og meðferðarleiðir. Talmeinafræðingar standa frammi fyrir margvíslegum 

áskorunum þegar kemur að því að velja meðferðarleið. Á síðustu árum hefur krafan aukist um 

að meðferð talmeinafræðinga þurfi að byggja á gagnreyndri þekkingu, ásamt því að fjölmargar 

rannsóknir sem einblína á gagnsemi meðferða hafa komið fram á sjónarsviðið á síðari árum 

(Schooling, Venediktov og Leech, 2010). Það kemur jafnframt fram í evrópskum sáttmála 

CPLOL (Evrópusamtaka talmeinafræðinga) um faglegar skyldur talmeinafræðinga að 

talmeinafræðingar skuli byggja ákvarðanir um íhlutun á gagnreyndri þekkingu. Í sama sáttmála 

frá CPLOL kemur einnig fram að talmeinafræðingum beri skylda til að auka reglulega við 

þekkingu sína og færni, ásamt því að vera meðvitaðir um mikilvægi nýrra rannsókna (Standing 

Liaison Committee of Speech and Language Therapists / Logopedists in the European Union 

[CPLOL], 2019). 

Talmeinafræðingar þurfa að vera kunnugir um hvaða meðferðarleiðir eru viðeigandi 

fyrir þá færni og röskun sem um ræðir, og vera meðvitaðir um þá tækni og aðferðir sem eru 

mögulegar í meðferð. Þetta er sér í lagi mikilvægt í ljósi þess að talmeinaþjónusta er sífellt að 

þróast og því nauðsynlegt að halda í við þær breytingar með faglegri endurmenntun. Aðstæður 

til endurmenntunar og að tileinka sér nýjustu þekkingu eru þó misjafnar og byggja á þáttum 

eins og (a) aðgengi að upplýsingum, (b) tíma fyrir endurmenntun, (c) aðstæðum á vinnustað til 
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að nýta þessa þekkingu o.fl. Því er mikilvægt að skoða aðstæður talmeinafræðinga hér á landi, 

hversu vel þeim tekst að fylgjast með og tileinka sér gagnreynda þekkingu, bæði í íslensku 

fræðasamfélagi og innan félagsins, t.d. við hagsmunagæslu, framboð á endurmenntun, að vekja 

athygli á of miklu vinnuálagi, o.fl. 

Talmeinaþjónsta er einnig mikilvæg í tengslum við fjárhagslegan ávinning hennar. 

Nefna má rannsókn frá Duke háskólanum í Bandaríkjunum þar sem skoðuð voru gögn frá 

Norður-Karólínu fylki sem náðu yfir 13 ára tímabil (Muschkin, Ladd og Dodge, 2015). 

Rannsóknin mat áhrif þess að veita börnum, fimm ára og yngri, sérstök úrræði, t.a.m. í 

tengslum við tal- og málerfiðleika. Niðurstöður sýndu að með því að verja peningum í slík 

úrræði minnkaði það líkur á því að börn þyrftu sérkennslu í þriðja bekk, þ.e. við átta ára aldur, 

um 39%. Þetta hefur í för með sér mikinn ávinning fyrir börnin og fjölskyldur þeirra, en ekki 

síður fjárhagslegan ávinning fyrir samfélagið þar sem það dregur úr því fjármagni sem þörf er 

á vegna sérkennslu, umfram það sem veitt er í úrræðin.  

Þjónusta talmeinafræðinga er því skjólstæðingum mikilvæg og stuðlar að því að vernda 

réttindi þeirra til tjáningar. Mikilvægt er að íhlutun sem er veitt sé árangursrík og skili sem 

mestum árangri á sem stystum tíma. Það er hagur allra og felur jafnframt í sér hvort tveggja 

fjárhags- og heilsufarslegan ávinning.  

 

1.1.1 Almennt starfssvið og sérhæfing 

Starfssvið talmeinafræðinga er vítt og fjölbreytt. Þeir sinna íhlutun vegna tal- og málmeina hjá 

börnum og fullorðnum, t.d. vegna málhljóða- og málþroskaröskunar, stams, raddveilna, 

tjáningarerfiðleika eftir heilablóðfall, kyngingartregðu o.m.fl. Þá er ráðgjöf einnig mikilvægur 

þáttur í starfi talmeinafræðinga (American Speech Language Hearing Association [ASHA], 

e.d.a.; Félag talmeinafræðinga á Íslandi, e.d.b.). Á Íslandi starfa talmeinafræðingar m.a. á 

þjónustumiðstöðvum og skólaskrifstofum, sjúkra- og heilbrigðisstofnunum, í leik- og 

grunnskólum og á eigin stofum. Ef horft er til annarra landa má t.d. sjá á heimasíðu American 

Speech-Language-Hearing Association, hér eftir vísað til sem ASHA, að flestir 

talmeinafræðingar starfa í menntakerfinu (56%), stór hluti starfar einnig í heilbrigðiskerfinu 

(39%) og um fimmtungur starfar í hluta- eða fullu starfi á einkareknum stofum (American 

Speech-Language-Hearing Association [ASHA], e.d.b.). Reynsla og í sumum tilfellum 

menntun er þó mismunandi á milli talmeinafræðinga, þeir starfa sjaldnast á öllum þeim sviðum 

raskana sem talin voru upp hér að framan og oft sérhæfa þeir sig á ákveðnu sviði innan fagsins.  
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Misjafnt er eftir löndum hverjar menntunarkröfur eru en í vel flestum, ef ekki öllum, 

enskumælandi löndum er krafa gerð um meistaragráðu (American-Speech-Language Hearing 

Association [ASHA], 2016; Speech-Language & Audiology Canada [SAC], e.d.; Royal 

College of Speech & Language Therapists [RCLST], e.d.; Speech Pathology Australia, e.d.). 

Á Íslandi er nám í talmeinafræði tveggja ára 120 eininga (ECTS) þverfræðilegt meistaranám, 

ásamt starfsþjálfun og rannsóknarverkefni, til MS-gráðu (Félag talmeinafræðinga á Íslandi, 

e.d.a.; Háskóli Íslands, e.d.). Ekki er boðið upp á sérfræðiviðurkenningu, hvorki af hálfu 

Landlæknis (Embætti Landlæknis, 2019), né annarra hér á landi. Þó er ljóst að 

talmeinafræðingar á Íslandi hafa sérhæft sig að einhverju leyti (skv. heimasíðum einstakra 

talmeinafræðinga) en ekki er eins ljóst hversu margir eða hvert umfang þeirrar sérhæfingar er. 

Þá kveða íslenskar siðareglur talmeinafræðinga á um að talmeinafræðingar skulu búa yfir þeirri 

hæfni sem nauðsynleg er í starfinu, auk þess að hætta eða gera hlé á faglegu starfi, ef til þess 

komi að misbrestur verði á faglegri hæfni þeirra (Félag talmeinafræðinga á Íslandi, e.d.c.). Hið 

sama gildir um siðareglur ASHA en þar segir að talmeinafræðingum sé heimilt að starfa á þeim 

sviðum sem samræmast menntun þeirra, hæfni, þjálfun og reynslu, ásamt því að þekkja til 

meðferðarleiða sem eru til staðar og eru viðeigandi fyrir þann vanda eða röskun sem um ræðir 

hverju sinni (American Speech-Language-Hearing Association [ASHA], 2016). 

 

1.1.2 Skjólstæðingar 

Sá hópur sem glímir við tal- og málerfiðleika á unga aldri er fjölmennur og margbreytilegur. 

Sum börn eru með væg frávik á meðan önnur eru með mikil frávik og þurfa íhlutun til lengri 

tíma (McLeod og Baker 2017; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall 

Jörgensen og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2012). Þetta á við um öll svið tal- og málmeina eins og 

málhljóðaröskun, málþroskaröskun, raddvandamál, stam o.fl. Mikilvægt er að veita börnum og 

ungmennum með frávik í tali og máli þjónustu og aðstoð. Ákjósanlegast er að sú aðstoð bjóðist 

eins fljótt og auðið er þegar frávik greinast og talin er þörf á talþjálfun (Bercow, 2008). Í því 

samhengi hefur hugtakið snemmtæk íhlutun (e. early intervention) verið notað, en með því er 

átt við að hefja íhlutun sem fyrst í lífi barns eftir að fram hafa komið frávik í þroska (Tryggvi 

Sigurðsson, 2003), þ.m.t. í tali og máli. Með því að veita snemmtæka íhlutun í tengslum við 

frávik í tali og máli er barn betur í stakk búið til þess að þróa aldursbundin tjáskipti. Auk þess 

er ekki síður markmið snemmtækrar íhlutunar að styðja við fjölskyldu barns og allt 

nærumhverfi. Þess vegna er mikilvægt að börnum og ungmennum með slík frávik, sem og 
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fjölskyldum þeirra, standi til boða viðeigandi þjónusta í samræmi við þarfir og að hún sé veitt 

á þann hátt sem er aðgengileg fyrir þau (Bercow, 2008). 

Vert er að kanna á hvaða aldri börn og ungmenni eru sem fá talþjálfun á Íslandi. Það 

sem einna helst gæti haft áhrif á hvenær börn komast að í talþjálfun eru biðlistar en samkvæmt 

úttekt Hrafnhildar Ragnarsdóttur o.fl. (2012) var bið eftir greiningu og talþjálfun löng og dæmi 

um að leikskólabörn þyrftu að bíða í allt að ár eftir þjónustu. Þar kemur einnig fram að í byrjun 

mars árið 2012 hafi verið um 400 börn á biðlista eftir talþjálfun á fjórum stærstu 

talþjálfunarstofunum. Löng bið eftir talþjálfun getur haft í för með sér neikvæð áhrif, t.d. á 

möguleika barna á snemmtækri íhlutun og þann mikla ávinning sem getur hlotist af henni, svo 

eitthvað sé nefnt (McGill og McLeod, 2019). Biðlistar eru þó einnig til staðar í öðrum löndum 

en í könnun McLeod og Baker (2014) í Ástralíu mátti sjá að hlutfall talmeinafræðinga sem 

voru með biðlista eftir þjónustu var 67,7%. Í rannsókn Ruggero, McCabe, Ballard og Munro 

(2012) sem var könnun um talmeinaþjónustu í Ástralíu, er m.a. greint frá því að því fjórðungur 

barna þurfti að bíða í meira en sex mánuði eftir greiningu. Algengast var þó að börnin biðu allt 

frá viku upp í sex mánuði (21-23%). Að greiningu lokinni biðu þau síðan yfirleitt í upp undir 

mánuð eftir meðferð (43%). 

Það sem felst í íhlutun talmeinafræðinga er þó ekki einungis það sem fer fram með 

barninu sjálfu í tímanum. Ýmis vinna fer einnig fram fyrir utan þann tíma, líkt og 

undirbúningur, frágangur, samtöl við umönnunaraðila og kennara, skráning, o.fl. Því verður að 

gera ráð fyrir ýmsum þáttum þegar talað er um íhlutun talþjálfunar. 

  

1.1.3 Vinnuálag 

Vinnuálag á meðal talmeinafræðinga getur verið mikið en líkt og komið hefur fram eru ýmis 

önnur verkefni og ábyrgð sem felast í talmeinaþjónustu en einungis tíminn sjálfur með 

skjólstæðingnum. ASHA hefur t.a.m. hannað reiknivél sem gerir talmeinafræðingum sem 

starfa í skólum kleift að reikna út og greina nákvæmlega í hvað vinnuframlag þeirra fer. Þegar 

reikna á t.d. ákefð eða magn vinnunnar metur reiknivélin þætti líkt og alvarleika röskunar 

skjólstæðinga, fjölbreytta ábyrgð í tengslum við starfið og hversu margar klukkustundir 

talmeinafræðingurinn vinnur (Prasad, 2019). Þá hefur hlutverk og ábyrgð talmeinafræðinga 

jafnframt aukist gríðarlega í kjölfar lagabreytinga erlendis (t.d. með Individuals with 

Disabilities Education Act (2004) og No Child Left Behind Act (2002)), sem m.a. eiga að 

tryggja að börn með einhvers konar hamlanir eigi rétt á þjónustu þeim að kostnaðarlausu og 

byggða á þörfum hvers og eins. Í nýlegri könnun á vegum ASHA greindu talmeinafræðingar í 
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skólum frá því að slík lög hefðu haft í för með sér aukna skriffinnsku auk annarrar 

venjubundinnar undirbúnings- og pappírsvinnu. Í kjölfar þessa hóf ASHA að mæla 

heildarvinnu talmeinafræðinga (e. workload) í stað þess að tala einungis um fjölda 

skjólstæðinga (e. caseload). Með heildarvinnu er átt við allt það sem fellur undir vinnu 

talmeinafræðings, líkt og undirbúning, meðferð, ráðgjöf, frágang, skýrsluskrif o.fl. Með 

þessum breytingum hefur ASHA viðurkennt mikilvægi þess að mæla heildarvinnuálag sem er 

í senn jafn gagnlegt fyrir skjólstæðinga talmeinafræðinga og það er fyrir þá sjálfa (Dowden, 

Alarcon, Vollan, Cumley, Kuehn og Amtmann, 2006). 

Mikið álag og ábyrgð getur haft þau áhrif á störf talmeinafræðinga að íhlutun verði ekki 

jafn árangursrík, t.d. þegar skjólstæðingar eru fleiri en ráðlagt þykir. Samkvæmt ASHA ber 

talþjálfun meiri árangur þegar talmeinafræðingar sinna 40 börnum eða færri í samanburði við 

það þegar fjöldi barna er 60 eða fleiri (Dowden o.fl., 2006). Einnig kom fram í rannsókn Blood, 

Ridenour, Thomas, Qualls og Hammer (2002), þar sem send var út rafræn könnun til meðlima 

ASHA, að færri skjólstæðingar talmeinafræðinga sem voru starfandi í skólum spáði fyrir um 

meiri starfsánægju. Þá greindu Brandel og Loeb (2011) frá því að fjöldi skjólstæðinga hefði 

mikil áhrif á ákvarðanatöku þegar íhlutun er skipulögð, m.t.t. hvernig ákefð og þjónustuformi 

ætti að vera háttað. Umræðan um vinnuálag nær ekki síður til annarra fagaðila en 

talmeinafræðinga. Þar má nefna rannsókn sem gerð var á meðal 488 hjúkrunarfræðinga 

(Greenglass, Burke og Moore, 2003) þar sem fram kom að vinnuálag geti verið mikill 

streituvaldur og tengst ýmsum sálfræðilegum þáttum, þar á meðal þunglyndi, andlegri 

örmögnun og kulnun (e. burnout).  

Út frá þessu má gera ráð fyrir að aukinn fjöldi skjólstæðinga geti haft áhrif á árangur 

talþjálfunar, ánægju talmeinafræðinga og leitt til meira álags. Í því samhengi er mikilvægt að 

minnast að kulnun getur verið afleiðing þess vera undir of miklu álagi (Cordes og Dougherty, 

1993). Það er frábrugðið annarri streitu að því leyti að hún skýtur upp kollinum m.a. vegna 

langvinnrar streitu í starfi. Það getur jafnframt leitt til andlegrar örmögnunar í kjölfar þess að 

vera stöðugt í tæri við þessar miklu kröfur. Auk þess getur það einnig orðið til þess að starfið 

verði sífellt minna gefandi.  

Það er því mikilvægt að gæta þess að heildarvinna talmeinafræðinga sé ekki of mikil, 

svo það leiði ekki til of mikils álags með neikvæðum afleiðingum fyrir skjólstæðinga og heilsu 

talmeinafræðinga, s.s. lakari þjónustu, tíðari veikindum o.fl. Í ljósi þess er vert er að kanna 

heildarvinnu talmeinafræðinga á Íslandi, þ.e.a.s. hversu mikill tími fer í undirbúning, frágang 

o.fl., auk þess hve miklu álagi þeir finna fyrir í starfi sínu. 
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1.1.4 Þjónustuform 

Þegar íhlutun er skipulögð er margt sem þarf að hafa í huga. Að ákveða meðferðarleið er einn 

þáttur en aðrar breytur skipta einnig máli þegar árangur íhlutunar er skoðaður. Ein af þeim 

breytum er að velja viðeigandi ramma eða þjónustuform fyrir íhlutun, t.d. hvernig þjálfun er 

háttað, hvort veita eigi einstaklings- eða hópþjálfun, hvar veita eigi þjálfun, ásamt ákefð 

þjálfunar o.s.frv. (Schooling o.fl., 2010).  

 Bein íhlutun (e. direct intervention), felur í sér að talmeinafræðingur vinnur beint með 

einstaklingi eða hópi þeirra og leggur fyrir verkefni til að kalla fram ákveðna hegðun. Hins 

vegar er hægt að veita óbeina íhlutun (e. indirect intervention), þar sem þeir einstaklingar sem 

eru í umhverfi barnsins taka þátt í henni og veita hana. Óbein íhlutun felur í sér að 

talmeinafræðingar leiðbeina foreldrum, kennurum eða öðrum sem standa barninu nærri um það 

hvernig haga beri slíkri íhlutun. Það gæti t.a.m. falist í því að leiðbeina kennara hvernig nota 

eigi myndrænt skipulag til þess að auðvelda barni að fara úr einu verkefni yfir í annað. Bein og 

óbein íhlutun, eða blanda af hvoru tveggja, getur verið árangursrík leið í þjálfun en valið ætti 

að byggjast á markmiði hvers skjólstæðings fyrir sig (Law, Dennis og Charlton, 2017; 

(American Speech-Language-Hearing Association [ASHA], e.d.c.). 

Umhverfi íhlutunar getur verið breytilegt, en hún getur farið fram á heimili barns, leik- 

eða grunnskóla, á heilbrigðisstofnunum eða á stofu hjá talmeinafræðingi. Færð hafa verið rök 

fyrir því að það samhengi sem börn læra tungumál sé mikilvægt fyrir þau og því mögulegt að 

þjálfun í náttúrulegu umhverfi barns sé árangursríkara til lengri tíma litið, heldur en þar sem 

barnið er eitt í þjálfun með t.d. talmeinafræðingi (Law o.fl., 2017). Þó séu vissulega hópar sem 

þurfi á einstaklingsmiðaðri þjálfun sérfræðinga að halda, þ.e.a.s. þar sem barn er eitt í þjálfun, 

sér í lagi fyrir börn með alvarlegri erfiðleika eða röskun.  

Cochrane-yfirlit Law, Garrett og Nye (2003) fjallar um nokkrar rannsóknir sem báru 

saman einstaklings- og hópþjálfun. Í þeim rannsóknum kemur fram að ekki var marktækur 

munur á árangri eftir því hvor tegund þjálfunar varð fyrir valinu. Tekið er þó skýrt fram að þær 

ályktanir séu fengnar frá takmörkuðum fjölda rannsókna sem lögðu helst áherslu á íhlutanir 

vegna málhljóðaröskunar (Law o.fl., 2003). Í dag er þó almennt talið að í hópþjálfun njóti börn 

góðs af þeim tækifærum sem gefast til þess að hafa samskipti og læra hvert af öðru (Law o.fl., 

2017). Áhrif hópþjálfunar umfram einstaklingsþjálfun eru þó umdeild og gæti verið að 

hópþjálfun veiti takmarkaðan árangur fyrir einstaka börn, sér í lagi þegar hópurinn stækkar, og 

ennfremur, líkt og nefnt var framar, þegar börn eru með mikla erfiðleika eða röskun (Dowden 

o.fl., 2006). Í bók sinni hafa McLeod og Baker (2017) tekið saman það sem telst til kosta og 
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galla einstaklings- og hópþjálfunar fyrir börn með málhljóðaraskanir. Þar voru kostir 

einstaklingsþjálfunar t.a.m. að hægt er að skipuleggja þjálfunartíma í samræmi við þarfir, áhuga 

og hvatningu hvers barns, það geti hentað betur þeim börnum sem eru feimin þar sem þau taka 

mögulega frekar þátt í tímanum, auk þess sem hægt sé að fá fram fleiri endurtekningar. Gallar 

eru t.d. að einstaklingsþjálfun fylgir meiri kostnaður. Kostir hópþjálfunar eru m.a. að hægt er 

að sinna fleiri börnum í einu sem leiðir til minni kostnaðar og styttri biðlista, í hópum getur 

verið meiri hvatning fyrir börn að æfa sig, ásamt því að það býður upp á tækifæri til að skiptast 

á og æfa hlustun. Sem galla við hópþjálfun má nefna að sum börn truflast auðveldlega af 

öðrum, ásamt því að meiri tími fer í bið og börnin hafa færri tækifæri til endurtekningar. 

Nýlega voru gefnar út niðurstöður rannsóknar sem m.a. sýna hvernig þjónustu við börn 

með málþroskaröskun er háttað víðs vegar um heiminn (Jóhanna T. Einarsdóttir, Þóra Sæunn 

Úlfsdóttir, Þóra Másdóttir og Berglind Jónsdóttir, 2020). Var þetta hluti af verkefni sem kallast 

COST Action IS1406 og hófst með samstarfi rannsakenda í Evrópu um stöðu barna með 

málþroskaröskun. Niðurstöður er lúta að Íslandi sýna stöðu talmeinaþjónustu hér á landi í 

samanburði við önnur lönd. Þar mátti m.a. sjá að bein einstaklingsíhlutun er algengara 

þjónustuform hér á landi og að talþjálfun á einkarekinni stofu var tíðari hér miðað við annars 

staðar, sem og fjarþjálfun, en um 5% svarenda á Íslandi sögðust veita fjarþjálfun með 

fjarskiptabúnaði. Einnig má nefna umhverfi íhlutunar á Íslandi, en hún fór ýmist fram í leik- 

eða grunnskóla (40%) eða á einkarekinni stofu (36%), miðað við tæplega 30% á hvorum stað 

fyrir sig í samanburðarlöndunum (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2020; McKean, Gerrits, Tulip 

og Tolonen, 2019). Samkvæmt þessu er því óbein íhlutun, fjarþjálfun, íhlutun í leik- eða 

grunnskóla og einkarekinni stofu algengari hér á landi en í samanburðarlöndum. Þegar litið er 

til landa utan Evrópu til samanburðar er t.d. mun algengara í Ástralíu að börn fái 

einstaklingsþjálfun hjá talmeinafræðingi en hópþjálfun (McLeod og Baker, 2014). Umrædd 

rannsókn var gerð á meðal 231 talmeinafræðings í Ástralíu sem vinna með börnum með 

málhljóðaröskun.  

Þrátt fyrir að til sé mismunandi útfærsla á því hvar íhlutun fer fram benda Paul o.fl. 

(2018) á að það sem skipti í raun hvað mestu máli sé að veita þá ákefð og skammt íhlutunar 

sem telst vera nauðsynlegur til þess að barn nái sem mestum árangri. Nánar verður fjallað um 

ákefð íhlutunar í kafla 1.2. Verkefninu er ætlað að kanna enn frekar þjónustuform 

talmeinafræðinga á Íslandi, t.d. er varðar hversu oft börn og ungmenni mæta í þjálfun, hvar hún 

fer fram, að hve miklu leyti hópþjálfun sé nýtt sem meðferðarform og þá undir hvaða 

kringumstæðum. 
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1.1.5 Greiningarpróf sem talmeinfræðingar nota 

Þau greiningarpróf sem talmeinafræðingar nota gegna því veigamikla hlutverki að greina hvort 

frávik í tali og/eða máli séu til staðar (Tyler og Tolbert, 2002) en slík próf eru byggð á 

rannsóknum á eðlilegri, dæmigerðri máltöku. Próf sem lögð eru fyrir þurfa að uppfylla 

próffræðileg skilyrði sem gerð eru til greiningarprófa, m.a. að þau séu stöðluð að þýði 

viðkomandi lands og að þau séu áreiðanleg og réttmæt (Furr og Bacharach, 2014; Þóra 

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

2018). Varasamt getur verið að nota þýdd próf með erlendum normum þar sem því geta fylgt 

skekkjur, auk þess sem yfirleitt eru ekki til staðar upplýsingar um hversu viðeigandi erlend 

norm eru þegar kemur að því að túlka niðurstöður þýddra matstækja (Einar Guðmundsson, 

2006). Með málþroskaprófum er hægt að aðstoða foreldra við að átta sig á hvar barn þeirra er 

statt m.t.t. tals og máls samanborið við jafnaldra. Einnig geta niðurstöður prófa ákvarðað um 

greiðslu frá þriðja aðila (Tyler og Tolbert, 2002). Í stuttu máli má segja að markmið og 

tilgangur málþroskaprófa sé að meta hvort frávik séu til staðar því ef sú er raunin er hægt að 

grípa inn í með ráðgjöf og/eða talþjálfun (Þóra Másdóttir o.fl., 2018). 

 Á Íslandi geta talmeinafræðingar nýtt sér ýmis próf í starfi en til eru nokkur íslensk 

stöðluð próf sem uppfylla þær kröfur að vera áreiðanleg og réttmæt, á meðan önnur eru þýdd 

og staðfærð. Meðal prófa má nefna (a) Málfærni ungra barna (MUB) sem er staðlað íslenskt 

málþroskapróf, ætlað börnum á aldrinum 2-4 ára. Þau gögn sem liggja að baki prófinu styðja 

réttmæti þess auk þess sem innri áreiðanleiki er góður og fylgni milli prófþátta há (Þóra 

Másdóttir o.fl., 2018), (b) Test of Language Development (TOLD), annars vegar TOLD-2P 

sem er ætlað börnum á aldrinum 4-9 ára, og TOLD-2I ætlað börnum á aldrinum 8-13 ára. Prófin 

eru þýdd og staðfærð á íslensku (Ingibjörg Símonardóttir, Einar Guðmundsson, Sigurgrímur 

Skúlason og Sigríður Pétursdóttir, 1995; Ingibjörg Símonardóttir og Einar Guðmundsson, 

1996), (c) Orðaskil sem er staðlað fyrir íslensk börn (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). Prófið er 

orðaforðagátlisti fyrir börn á aldrinum 18-36 mánaða sem foreldrar fylla út, en það metur 

virkan orðaforða og setningamyndun, og (d) Málhljóðapróf ÞM, staðlað framburðarpróf sem 

metur málhljóðamyndun barna á aldrinum 2;6–7;11 ára (Þóra Másdóttir, 2014).  

 

1.2 Ákefð íhlutunar í talþjálfun 

Spurningin um hversu mikil íhlutun sé nóg er grundvallaratriði í skilvirku og árangursríku 

verklagi talmeinafræðinga. Þrátt fyrir að áköf íhlutun geti leitt til betri útkomu, er sambandið á 

milli ákefðar og útkomu ekki alltaf línulegt. Meira er ekki alltaf betra og ákefð getur einnig á 
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ákveðnum tímapunkti orðið til þess að færni minnkar. Í ljósi þess er mikilvægt að gæta þess 

eftir fremsta megni að íhlutun sé hvorki of mikil né of lítil (Baker, 2012b). Það er því við hæfi 

að velta fyrir sér hvort það sé mögulegt að skilgreina, rannsaka og mæla íhlutanir innan 

talmeinafræði á afmarkaðan hátt. Ef það er raunin er mikilvægt að rannsaka hversu mikillar 

íhlutunar er þörf til þess að ná fyrirfram skilgreindri útkomu (Baker, 2012a). 

 Áður en lengra er haldið er ekki úr vegi að skilgreina hugtök sem gjarnan eru notuð í 

tengslum við íhlutun. Warren, Fey og Yoder (2007) benda á að hugtakasmíð og mælingar á 

íhlutun innan talmeinafræði séu flóknari en svo að nægilegt sé að mæla einungis magn þess 

þegar þjálfunartími á sér stað. Hafa þarf annars vegar í huga gæði og hins vegar magn af því 

sem þjálfað er og æft, innan og á milli þjálfunartíma. Ljóst er því að ýmsir þættir skipta máli í 

tengslum við íhlutun og í því samhengi hafa verið sett fram tiltekin hugtök. Warren o.fl. (2007) 

skilgreindu ákefð (e. intensity) íhlutunar, og undir það yfirhugtak fellur tegund (e. dose form), 

skammtur (e. dose), tíðni þjálfunartíma (e. dose frequency), heildartími íhlutunar (e. total 

intervention intensity) og heildarákefð íhlutunar (e. cumulative intervention intensity). 

Með tegund er átt við þann lærdómsþátt (e. teaching episode) sem á sér stað þegar 

ákveðin verkefni eða aðferðir eru notaðar í þjálfunartíma. Þessi svokallaði lærdómsþáttur felst 

því í þeim verkefnum sem eiga að laða fram svörun barnsins og öðru því sem er gert í tímanum 

sjálfum. Til nánari útskýringar er hægt að segja að tegund sé hliðstæð því hvernig lyfjagjöf fer 

fram, t.d. hvort hún sé í fljótandi formi, hylki eða töflu. Þannig á lærdómsþáttur sér stað á 

meðan verkefni eða aðferðir sem innihalda hinn virka þátt (e. active ingredient) íhlutunar eru í 

gangi, á svipaðan hátt og lyfjafræðilegur eiginleiki innan í hylki, töflu eða fljótandi formi. 

Skammtur vísar til fjölda þeirra skipta þar sem ákveðið verkefni eða athöfn (virki þátturinn) er 

framkvæmd í einum þjálfunartíma, t.d. fjöldi skipta sem markorð er æft í setningu. Sem dæmi 

má nefna þegar markhljóð er æft 100 sinnum í einum 45 mínútna þjálfunartíma. Tíðni 

þjálfunartíma felur síðan í sér hversu oft íhlutun er veitt á ákveðnum tíma, líkt og einu sinni 

eða tvisvar í viku eða mánuði. Einnig þarf að íhuga heildartíma íhlutunar, þ.e. yfir hve langt 

tímabil talþjálfunin þarf að ná, t.d. 10 vikur, þrjá mánuði eða eitt ár. Að lokum er það heildar 

eða uppsöfnuð ákefð (e. cumulative intensity) íhlutunar sem er samanlagður fjöldi skammta, 

margfaldað með tíðni þjálfunartíma og heildartíma íhlutunar (Warren o.fl., 2007; Baker, 

2012a). Sambandið á milli tegundar, skammts, tíðni þjálfunartíma, heildartíma íhlutunar má 

sjá á mynd 1.  

Þrátt fyrir að Warren o.fl. (2007) hafi lýst lykilatriðum í skammti íhlutunar eða m.ö.o. 

fjölda íhlutunarskipta, þarf að kafa enn dýpra til þess að skilja hinn ákjósanlegasta skammt (e. 

optimal dosage). Til þess að stuðla að ákjósanlegri ákefð íhlutunar telur Baker (2012b) að það 
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þurfi að bera kennsl á hinn virka þátt íhlutunar, meta framlag persónueinkenna viðkomandi 

skjólstæðings, sem og gildi og óskir skjólstæðinga. Það krefst þess einnig að hugsa vandlega 

um markmið íhlutunar, vegna þess að markmiðið sjálft gæti haft áhrif á hversu mörgum 

þjálfunartímum þörf er á, auk heildartíma íhlutunar (Baker, 2012a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Myndræn framsetning ákvörðunar á ákjósanlegri ákefð íhlutunar (mynd þýdd frá 

Warren o.fl., 2007). 

 

Ýmsar rannsóknir hafa beinst að ákefð í íhlutun barna og ungmenna. Miðað við hversu 

margt getur haft áhrif í rannsóknum á íhlutun ætti ekki að koma á óvart að niðurstöður þeirra 

um hver sé hinn ákjósanlegasti skammtur séu gjarnan misvísandi og er líklegt að það fari m.a. 

eftir markmiði íhlutunar annars vegar og tegund meðferðarinnar hins vegar (McKean o.fl., 

2019). Algengt er þó að þjálfunartími sé að jafnaði 30-45 mínútur og að fjöldi þeirra sé einu 

sinni í viku (Ruggero o.fl., 2012). Þá tók Williams (2012) saman þrjár rannsóknir sem sýna að 

ákefð í íhlutun skiptir miklu máli í tengslum við málhljóðaröskun. Þar kom t.a.m. fram að ef 

íhlutun fyrir börn og ungmenni með málhljóðaröskun á að skila árangri, er þörf á að lágmarki 

50 endurtekningum (t.d. á málhljóðum eða orðum) í 30 mínútna þjálfunartíma. Fyrir börn með 

alvarlegri málhljóðaröskun þarf enn meiri ákefð til þess að vænta megi framfara en í þeim 
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tilvikum er mælt með 70 endurtekningum (eða tilraunum til málhljóðamyndunar) í 40 mínútna 

þjálfunartíma (Williams, 2012). Þá eru vísbendingar um að 10 vikna ágengar eða ákafar (e. 

intensive) þjálfunarlotur með 10 vikna hléi séu árangursríkar þegar um miðlungs til alvarlega 

málhljóðaröskun er að ræða (Bowen og Cupples, 2004). 

Glogowska, Roulstone, Enderby og Peters (2000) skoðuðu árangur talþjálfunar með 

því að bera saman hvernig börnum farnaðist eftir þjálfun í samanburði við þau sem hlutu enga 

þjálfun og voru á biðlista í 12 mánuði. Samkvæmt niðurstöðum þeirra var lítið sem benti til 

þess að talþjálfun bæri árangur þar sem enginn munur var á því að veita meðferð annars vegar 

og bíða í 12 mánuði hins vegar. Law og Conti-Ramsden (2000) gagnrýndu aftur á móti 

rannnsóknina og bentu á að börnin hefðu einungis fengið sex tíma í talþjálfun og að ekki væru 

forsendur til að draga svo afgerandi ályktun að talþjálfun virki ekki. Þau bentu á að sex tímar 

af talþjálfun séu ekki nóg fyrir börn með tal- og málerfiðleika og ef markmiðið er að framfarir 

eigi sér stað í tali og máli barnanna þurfa tímarnir að vera fleiri. Í þessu samhengi má benda á 

að í niðurstöðum fyrrnefndrar rannsóknar COST-hópsins kom fram að 23% svarenda buðu upp 

á færri en sex þjálfunartíma. Á Íslandi er þó minna um að þjálfunartímar séu færri en sex miðað 

við samanburðarlöndin (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2020). Vert er að nefna að fjöldi tímanna 

er þó ekki endilega val talmeinafræðinga, heldur frekar að talmeinafræðingum sé sniðinn 

þröngur stakkur vegna þjónustuforms, t.d. þegar þriðji aðili greiðir einungis fyrir takmarkaðan 

tímafjölda (Law og Conti-Ramsden, 2000).  

Storkel, Voelmle, Fierro, Flake, Fleming og Romine (2017) könnuðu ákefð 

orðaforðaþjálfunar með sögulestri þar sem þátttakendur voru 27 börn með málþroskaröskun. 

Lesnar voru 10 bækur og úr hverri valin sex markorð sem útskýrð voru sérstaklega, þ.e. alls 60 

markorð. Börnunum var skipt í fjóra hópa og var mismikil ákefð á milli hópa, þ.e.a.s. misjafnt 

hvort þau heyrðu hvert markorð 12, 24, 36 eða 48 sinnum. Niðurstöður sýndu að betri árangur 

fékkst eftir því sem þau heyrðu orð oftar eða þangað til skiptin urðu alls 36. Eftir það mátti 

ekki sjá neina aukningu á meðal barnanna í tileinkun orða. Samkvæmt þessu virðist því vera 

að 36 skipti sé ákjósanleg ákefð í orðaforðaþjálfun. Storkel, Komesidou, Pezold, Pitt, Fleming 

og Romine (2019) komust einnig að sömu niðurstöðu, þ.e. að heyra markorð 36 sinnum í 

sögulestri sé ákjósanleg ákefð fyrir börn með málþroskaröskun. Í þeirri rannsókn voru 

jafnframt könnuð áhrif skammts annars vegar, þ.e.a.s. fjölda þeirra skipta sem markorð heyrist 

á meðan bók var lesin, og hins vegar tíðni, þ.e. fjöldi skipta sem bókin sjálf var lesin. 

Niðurstöður sýndu að þegar ákefðin var nægileg virtist samsetning fjölda og tíðni ekki hafa 

áhrif á hversu mörg orð börnin lærðu. Samkvæmt þessu geta því talmeinafræðingar ákvarðað 
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samsetningu fjölda og tíðni í samræmi við það sem hentar þeim, svo lengi sem ákefðin er nógu 

mikil.  

Líkt og fjallað hefur verið um, er sambandið á milli ákefðar og útkomu ekki alltaf 

línulegt. Í því samhengi benda rannsóknir á ákefð íhlutunar í tengslum við hljóðkerfisvitund 

og stafaþekkingu til að meiri ákefð þýði ekki alltaf betri niðurstöður eða meiri árangur (Schmitt 

og Justice, 2012). Einnig hafa Justice, Logan, Jiang og Schmitt (2017) greint frá niðurstöðum 

sínum um tengsl tíðni og skammts íhlutunar. Þar kemur fram að mestur árangur fáist þegar 

íhlutun er með þeim hætti að það sé mikil tíðni og lítill skammtur (e. high-frequency/low-dose) 

eða lítil tíðni og mikill skammtur (e. low-frequency/high-dose), en minni árangur ef of mikið 

er af hvoru tveggja. Lítil tíðni er þar skilgreind sem ein þjálfunarstund í viku en mikil sem þrjár 

þjálfunarstundir í viku. Með þessu fyrirkomulagi geta talmeinafræðingar boðið upp á færri 

þjálfunarstundir en þurfa þá í staðinn að gæta þess að skammturinn sé nægur. Það virðist því 

vera að ákveðinn þröskuldur sé til staðar varðandi aukningu í skammti og tíðni og ekki ráðlagt 

að hafa of mikið af hvoru tveggja. Smith-Lock o.fl. (2013) rannsökuðu einnig tíðni íhlutunar í 

tengslum við erfiðleika með máltjáningu. Þar kom fram að þau börn sem fengu talþjálfun sem 

náði yfir átta vikna tímabil, sýndu meiri árangur en þegar íhlutunin stóð yfir í átta virka daga 

samfleytt. Hjá báðum hópum var hver þjálfunarstund jafn löng, eða klukkustund í senn. 

Höfundar ályktuðu svo að árangur talþjálfunar sé meiri ef þjálfunin er látin ná yfir langt tímabil 

(hér, átta vikur) en þegar um ágenga eða ákafa (e. intensive) þjálfun er að ræða, a.m.k. þegar 

þjálfun vegna máltjáningar á í hlut. 

Í könnun McLeod og Baker (2014) sem athugaði vinnulag talmeinafræðinga í Ástralíu 

var spurt um íhlutun og þjónustu fyrir börn með málhljóðaröskun. Fyrir hvert barn vörðu flestir 

talmeinafræðingarnir 10-40 mínútum í að undirbúa þjálfunartíma, 30-60 mínútum í tímann 

sjálfan með barninu og að lokum 10-40 mínútum í að ljúka við pappírsvinnu eftir að 

þjálfunartíma lauk. Í hinni alþjóðlegu könnun COST-hópsins var að sama skapi sjónum beint 

að vinnulagi talmeinafræðinga vegna barna með málþroskaröskun. Niðurstöður könnunarinnar 

sýndu að algengast væri að í beinni íhlutun hitti barnið talmeinafræðing einu sinni (41,5%) eða 

tvisvar sinnum (39,7%) í viku. Auk þess voru flestir þjálfunartímar 30-45 mínútur að lengd 

(McKean o.fl., 2019). Niðurstöður frá íslenska hlutanum sýndu að algengast væri að íhlutun 

væri veitt einu sinni í viku (76%) (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2020). Spurðir um hversu 

marga tíma barnið gæti fengið í þjálfun sögðu 13% geta veitt 7-12 tíma, um 21% sögðu 13-20 

tíma og 13% sögðu að barnið fengi 21-50 tíma. Þá var langalgengast að lengd þjálfunarstundar 

væri 30-45 mínútur, líkt og í öðrum löndum. 
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Ljóst er að hugtakið ákefð hefur verið talsvert rannsakað en ýmsar breytur og aðstæður 

geta þar haft áhrif. Meðal þess sem þarf að hafa í huga þegar ákefð er rannsökuð er að flókið 

getur verið að bera saman mismunandi rannsóknir vegna skorts á sameiginlegum hugtökum 

eða skilgreiningum á þeim (Warren o.fl., 2007). Því er mikilvægt að til staðar sé samræmd 

skilgreining á hugtakinu ákefð (Baker, 2012b). Næst tekur við fjöllun um meðferðarleiðir í 

tengslum við málþroska- og málhljóðaraskanir. 

 

1.3 Meðferðarleiðir og árangur talþjálfunar hjá börnum og 

ungmennum 

Grunnþættir málþroska eru merkingarfræði (e. semantics), setningafræði (e. syntax), 

málnotkun (e. pragmatic), orðhlutafræði (e. morphology) og hljóðkerfisfræði (e. phonetics) og 

geta börn og ungmenni átt í erfiðleikum með einn eða fleiri af þessum þáttum. Þegar grunur 

vaknar um að börn eða ungmenni séu með frávik í tali- og/eða máli er talmeinaþjónusta 

mikilvæg. Þegar ljóst er síðan að barn eða ungmenni þarf á íhlutun að halda þarf að hafa í huga 

hvaða aðferðir eru taldar skila árangri. Í umfjöllun fræðimanna á meðferðarleiðum er gjarnan 

nefnd svokölluð þrískipting, þ.e. þrjár grundvallarleiðir í þjálfun. Fey (1986) fjallar um þessa 

þrískiptingu sem þjálfaramiðaða aðferð (e. clinician-directed approach), barnsmiðaða aðferð 

(e. child centered approach) og blandaða aðferð (e. hybrid approach). Í þjálfaramiðaðri aðferð 

er ramminn utan um þjálfunina skýr og aðferðin svipar ekki til náttúrulegra aðstæðna. 

Talmeinafræðingur hefur fulla stjórn á því sem viðkemur meðferðinni, ásamt því að setja 

markmið. Jafnframt er mikið lagt upp úr því að fá barnið til að endurtaka það sem verið er að 

æfa. Þjálfaramiðuð aðferð er algeng þegar unnið er með málhljóð en undir aðferðina fellur 

endurtekning eða sítekning (e. drill) en þá eru t.d. ákveðin hljóð margendurtekin. Vissulega er 

þó hægt að styðjast við aðferðina þegar unnið er t.a.m. með orðaforða eða uppbyggingu 

setninga. Barnsmiðuð aðferð felur í sér óbeinar málörvunaraðferðir og er í eðli sínu mun 

náttúrulegri en hinar tvær, en þar ræður barnið meira ferðinni. Fyrir utan það að velja 

þjálfunarefni stýrir talmeinafræðingur ekki þjálfuninni, heldur fylgir hann frumkvæði barnsins. 

Markmiðið er að laða fram tal með þessum hætti. Blönduð aðferð felur í sér, líkt og orðið gefur 

til kynna, sambland af áðurnefndum aðferðum. Talmeinafræðingur skipuleggur þjálfunina, 

velur hvað skal gera ásamt þjálfunarefni, en svo er það barnsins að bregðast við (Fey, 1986; 

Paul o.fl., 2018). Þá er einnig hægt að nota umhverfismiðaða aðferð (e. milieu teaching eða 

milieu communication training) sem er náttúruleg og áhersla lögð á það umhverfi þar sem 

þjálfunin fer fram. Í samræðum eru áhugamál barns og frumkvæði þess höfð að leiðarljósi, í 
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þeim tilgangi að hafa áhrif á og ýta undir samskipti í daglegum aðstæðum barnsins (Paul o.fl., 

2018). Áhugavert er að kanna hvort talmeinafræðingar hér á landi taki meðvitað tillit til 

einhverra þessara fjögurra leiða þegar kemur að talþjálfun barna.  

Líkt og fram hefur komið er mikil áhersla lögð á að þær aðferðir sem notaðar eru í 

meðferð séu gagnreyndar. Með því að hafa gagnreyndar aðferðir að leiðarljósi geta fagaðilar 

borið kennsl á viðeigandi íhlutun fyrir skjólstæðing og lagt áherslu á fjölskyldumiðaða þjónustu 

(Dollaghan, 2007). Þegar ákveðið hefur verið hvers kyns íhlutun eða meðferðarleið skal nota 

kemur jafnframt upp spurningin hversu mikil íhlutun sé nóg. Sú spurning er grundvallaratriði 

í skilvirku og árangursríku verklagi þegar kemur að talþjálfun (Baker, 2012a). 

Mikilvægt er að velta fyrir sér hvað fær talmeinafræðinga til þess að velja eina 

meðferðarleið umfram aðra. Samkvæmt Kamhi (1999) velja þeir meðferðarleiðir sem eru 

þekktar og þær sem þeir eru vel að sér í. Hins vegar virðast þeir nota sambland ýmissa aðferða 

(e. eclectic approach). Kamhi álítur að þrátt fyrir að skiljanlegt geti talist að talmeinafræðingar 

velji blandaðar aðferðir beri þeim „siðferðisleg skylda“ til þess að nota gagnreyndar aðferðir í 

þjálfun. Með öðrum orðum, ef vitneskja er til staðar um að ein aðferð hafi reynst betur en 

önnur, beri þeim skylda til að prófa nýju aðferðina til þess að sjá hvort hún sé í raun 

árangursríkari (Kamhi, 1999; McLeod og Baker, 2014). Í áðurnefndu COST verkefni (Jóhanna 

T. Einarsdóttir o.fl., 2020) voru þátttakendur spurðir um þær fræðilegu forsendur sem liggja að 

baki íhlutun og að hve miklu leyti þeir nýttu sér þær. Þar sagðist u.þ.b. helmingur þátttakenda 

oft eða alltaf taka mið af þeim fræðilegu kenningum sem liggja að baki íhlutun sem þeir veittu. 

Aðeins um 1% sem sagðist aldrei gera það. Á Íslandi voru svörin á annan veg, eða um 29% 

svarenda sem sögðust oft eða alltaf hafa fræðilegar kenningar í huga en 56% stundum eða 

aldrei.  

Í eftirfarandi köflum verður fjallað um málhljóða- og málþroskaraskanir og nokkrar af 

þeim meðferðarleiðum sem standa talmeinafræðingum til boða í þjálfun. 

 

1.3.1 Málhljóðaröskun 

Hugtakið málhljóðaröskun (e. speech sound disorder) er m.a. skilgreint sem erfiðleikar við 

hljóð- eða talskynjun, framburð, hljóðkerfi, hljóðaskipun o.fl. sem haft getur áhrif á skiljanleika 

tals. Málhljóðaröskun hefur verið notað sem yfirhugtak yfir alla framburðarerfiðleika, bæði af 

þekktum orsökum (t.d. vegna Downs-heilkennis eða frávika í framburði í tengslum við skarð í 

gómi eða vör) og óþekktum orsökum (International Expert Panel on Multilingual Children’s 

Speech, 2012). Hugtakið nær því yfir framburðarfrávik (e. articulation disorders) þar sem 
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vandamál eru bundin við stök málhljóð, auk hljóðkerfisröskunar (e. phonological disorders) 

en þá er vandinn umfangsmeiri og nær yfir hljóðkerfið í heild sinni (McLeod og Baker, 2017; 

Þóra Másdóttir, 2014). Sem dæmi um frávik sem tengjast stökum málhljóðum getur barn átt í 

erfiðleikum að mynda /s/ og setur alltaf annað hljóð (oftast /þ/ eða hljóð mitt á milli /þ/ og /s/), 

óháð því hvar hljóðið stendur í orði. Dæmi um frávik sem hafa víðtækari áhrif á hljóðkerfið er 

t.d. þegar barn sleppir alltaf fremsta hljóði í orði þótt það noti viðkomandi hljóð í inn- og 

bakstöðu.  

Algengi málhljóðaröskunar á Íslandi mældist 14,7% í nýlegri rannsókn (Sigríður Ásta 

Vigfúsdóttir, 2018) þar sem börn á aldrinum 4;0-5;5 ára voru til athugunar. Virðist sú tíðni 

svipuð og hefur mælst í ýmsum öðrum rannsóknum, t.d. í ástralskri rannsókn þar sem algengi 

málhljóðaröskunar var 13,4% meðal 5-18 ára barna (McLeod og KcKinnon, 2007) og í sænskri 

faraldsfræðilegri rannsókn þar sem algengið mældist 14,2% hjá fjögurra ára börnum 

(Westerlund, 1994).  

 

1.3.1.1 Íhlutunarrannsóknir í tengslum við málhljóðaröskun  

Ýmsar meðferðarleiðir eru notaðar í talþjálfun vegna málhljóðaröskunar. Ein slík er t.d. 

lotuaðferðin (e. the cycles phonological remediation approach) en í henni er einblínt á 

hljóðkerfið í heild í stað stakra málhljóða. Hún er ætluð börnum með mjög mikil 

hljóðkerfisfrávik. Þegar tiltekið villumynstur kemur fyrir í 40% skipta eða oftar í 

framburðarprófi er það valið til meðferðar (Hodson og Paden, 1991). Þetta fyrirframgefna 

villumynstur hjá barninu ræður því þó ekki hvort lotuaðferðin sé valin heldur fremur hvaða 

hljóð verður unnið með. Síðan er unnið með sama markhljóð í ákveðinn tíma í svokallaðri lotu 

og eftir að hverri lotu lýkur hefst önnur þar sem unnið er með annað markhljóð. Þetta heldur 

áfram þangað til að barnið hefur tileinkað sér hljóðin í sjálfsprottnu tali (Hodson og Paden, 

1991; McLeod og Baker, 2017). Ekki er mikið vitað um notkun þessarar aðferðar meðal 

íslenskra talmeinafræðinga en hún fellur nokkuð auðveldlega að íslenska hljóðkerfinu. Fyrir 

nokkrum árum gaf Valdís Guðjónsdóttir, talmeinafræðingur út íslenskt efni sem studdist við 

lotuaðferðina og er íslenska heitið komið frá henni (Valdís Guðjónsdóttir, e.d.).  

Aðgreining hljóða (e. auditory discrimination) felur í sér færnina til þess að greina hvort 

að tvö málhljóð eða tvö töluð orð hljómi eins eða ekki (Barlow og Gierut, 2002). Undir það 

falla lágmarkspör (e. minimal pair contrast therapy), sem eru orðapör þar sem eitt hljóð skilur 

að merkingu tveggja orða, þ.e. hægt er að breyta um merkingu orða með því að skipta út þessu 

eina hljóði. Þegar lágmarkspör eru notuð í meðferð er unnið með villuhljóð og markhljóð. Alla 
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jafna er aðeins unnið með einn hljóðkerfisþátt, þ.e.a.s. myndunarhátt, myndunarstað eða 

röddun. Þessi aðferð hefur reynst vel þegar barn er með væg til miðlungs mikil 

hljóðkerfisfrávik. Erfitt er að finna heppileg lágmarkspör í talþjálfun fyrir íslenskumælandi 

börn og ungmenni, annars vegar vegna eðlis tungumálsins (ríkt beygingarmál) og hins vegar 

vegna þess að finnist lágmarkspör eru það ekki endilega orð sem eru töm börnum. Einnig er 

hægt að vinna með hámarkspör (e. maximal pair contrast therapy) (Gierut, 1989) en líkt og 

þegar notuð eru lágmarkspör er unnið með villuhljóð og markhljóð, en í stað þess að vinna 

aðeins með einn þátt er unnið með tvo af eftirfarandi þáttum, myndunarhátt, myndunarstað eða 

röddun. Þessi aðferð hefur reynst vel fyrir börn með miðlungs eða mikil hljóðkerfisfrávik. 

Hámarkspör er auðveldara að finna í íslensku en lágmarkspör en ekki er vitað hvort þessi aðferð 

sé í almennri notkun meðal talmeinafræðinga hér á landi. 

 Dæmi um aðrar rannsakaðar aðferðir er m.a. kjarnorðaforðaþjálfun (e. core vocabulary 

intervention), en hún er ætluð börnum og ungmennum með misræmi í framburði orða (á ensku 

er talað um inconsistent speech disorders) og miðar meðferðin að því að kenna barninu að ná 

tökum á framburði sérvalinna orða (Dodd, Holm, Crosbie og McIntosh 2006). Markmiðið er 

að ná samræmi í framburði og auka þannig skiljanleika tals og fjölda merkingabærra orða í tali 

barnsins. Þá geta fjölþættar andstæður (e. multiple oppositions) reynst vel ef barn notar eitt 

hljóð í staðinn fyrir mörg önnur og hefur mikil frávik (Williams, 2000). Þá er unnið með 

villuhljóðið og það parað saman við hljóð sem barnið hefur á valdi sínu og getur sagt. Höfundi 

er ekki kunnugt um hvort eða að hve miklu leyti þessar aðferðir séu notaðar hér á landi. 

Í áðurnefndri könnun McLeod og Baker (2014) á meðal talmeinafræðinga í Ástralíu var 

einnig spurt um mat, greiningu og markhljóðaval (e. target selection) fyrir börn með 

málhljóðaröskun. Þar kom fram að greining á framburði barns fól oftast í sér mat á 

hljóðkerfisferlum og SODA greiningu (þ.e. skráning á skiptihljóðum, brottfalli hljóða, bjögun 

og viðbót/innskoti hljóða) og að lokum fónemíska hljóðaskrá (e. phonemic inventory), þ.e. 

hversu mörg málhljóð börn nota rétt í öllum stöðum innan orðs (McLeod og Baker, 2014). Í 

forgangi íhlutunar meðal svarenda var að velja hljóð sem börnin voru móttækileg fyrir (e. 

stimulable), hljóð sem lærast snemma og villur sem voru í öllum stöðum orða. Um 60% töldu 

sig vera mjög örugga í því að velja viðeigandi íhlutun. Þær meðferðarleiðir sem oftast voru 

notaðar voru lágmarkspör, táknaður framburður (e. cued articulation), hljóðkerfisvitund, 

hefðbundin framburðarþjálfun (þ.e. að æfa hvert hljóð fyrir sig), hljóða- eða orðahríð (e. 

auditory bombardment), meðferðarleið sem kennd er við Nuffield Centre („Nuffield Centre 

Dyspraxia“) og kjarnorðaaðferð (e. core vocabulary).  
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Samkvæmt McLeod og Baker (2014) var margt af því sem kom fram svipað fyrri 

rannsóknum á starfi talmeinafræðinga með börnum með málhljóðaröskun í Bandaríkjunum, 

Bretlandi og Hollandi. Höfundar greindu jafnframt frá því að þeir hefðu viljað hafa með 

spurningu um það hvort talmeinafræðingar notuðu meðferðarleiðir líkt og höfundar þeirra lýsa 

þeim eða hvort þeir noti blandaðar aðferðir, þ.e. það sem kallað er á ensku eclectic approach. 

Sú spurning hefði veitt mikilvæg svör í ljósi þess hve fræðilegur grunnur meðferðarleiðar 

skiptir miklu máli. 

 

1.3.2 Málþroskaröskun 

Samtök bandarískra talmeina- og heyrnarfræðinga (ASHA) hafa skilgreint málþroskaröskun 

(e. language disorder, nú oftast talað um developmental language disorder eða DLD) sem 

erfiðleika eða frávik í málskilningi, máltjáningu og/eða málnotkun, hvort sem um er að ræða 

talað eða ritað mál og/eða önnur táknkerfi (Paul o.fl., 2018). Nánar tiltekið getur 

málþroskaröskun birst í erfiðleikum með form tungmálsins (þ.e. hljóðkerfisfræði, beygingar- 

og orðmyndunarfræði og setningafræði), innihald tungumálsins (merkingarfræði) og/eða 

notkun þess í samskiptum, í hvaða samhengi sem er. 

Þegar birtingarmynd málþroskaröskunar er skoðuð nánar sést að setningar barna með 

slíka röskun eru gjarnan styttri og einfaldari heldur en hjá börnum með dæmigerðan málþroska, 

auk þess sem lýsingarorð, forsetningar og atviksorð eru fátíð (Paul o.fl., 2018). Einnig er 

algengt að börn með málþroskaraskanir hafi fátæklegan orðaforða en þau eru lengur að tileinka 

sér ný orð og þurfa að heyra orðin oftar til þess að skilja og geta notað þau. Jafnframt geta börn 

með málþroskaröskun verið með framburðarfrávik eða frávik í tengslum við hljóðræna 

úrvinnslu, átt í erfiðleikum við að skilja flókna málfræði auk þess sem erfiðleikar í tengslum 

við lestur og skrift geta komið fram. 

Málþroskaröskun getur því birst á ýmsan hátt á málþroskaprófum, t.d. í erfiðleikum 

með málskilning (e. comprehension/receptice language skills) og/eða með máltjáningu (e. 

productive/expressice langugage skills). Málskilningur felur í sér öll þau orð sem barn þekkir, 

hvort sem þau birtast í hugtökum, setningum eða stuttum fyrirmælum. Máltjáning felur í sér 

þann orðaforða sem barn notar til að tjá sig (m.ö.o. virkan orðaforða), málfræði og setningar 

(Þóra Másdóttir o.fl, 2018; Paul o.fl., 2018). 

Fram kemur í yfirliti Law o.fl. (2003) að talið sé að u.þ.b. 6% barna eigi í erfiðleikum 

með tal og mál. Hjá Tallal og Benasich (2002) koma einnig fram svipaðar tölur, þ.e.a.s. að tíðni 

málþroskaröskunar á meðal leik- og grunnskólabarna sé á bilinu 6-8%. Bandaríska 
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menntamálaráðurneytið (eins og vísað er til í Hrafnhildi Ragnarsdóttur o.fl., 2012) gerir þó ráð 

fyrir að þær tölur séu enn hærri, þ.e.a.s. að 15% leikskólabarna og 10% grunnskólabarna eigi í 

erfiðleikum í tengslum við tal og mál (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012). Á Íslandi getur 

verið erfitt að áætla tíðni málþroskaraskana þar sem flest bendir til þess að fjöldi þeirra barna 

með málþroskafrávik sé vangreindur. Þetta á sérstaklega við um málþroskaraskanir þar sem 

framburðarvanda virðist vera betur sinnt. Sé þó miðað við niðurstöður erlendra rannsókna má 

ætla að um 350-365 börn í hverjum árgangi séu með frávik í tali og/eða máli (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir o.fl., 2012). 

 

1.3.2.1 Íhlutunarrannsóknir í tengslum við málþroskaröskun 

Stærð orðaforða er einn af þeim þáttum sem getur gefið vísbendingar um hvort börn séu með 

dæmigerðan málþroska. Coyne, McCoach og Kapp (2007) könnuðu áhrif þjálfunar orðaforða 

leikskólabarna í litlum hópum. Rannsóknin fól í sér sögulestur og var tvíþætt, annars vegar 

voru borin saman áhrif þess að útskýra fyrirfram ákveðið markorð á fjölbreyttan hátt (e. 

extended instruction), þar sem markorðin birtust í mismunandi samhengi, við markorð sem 

ekki voru útskýrð sérstaklega (e. incidental exposure). Hins vegar voru borin saman áhrif þess 

að útskýra orðin á áðurnefndan, fjölbreyttan hátt við einfaldan hátt (e. embedded instruction), 

þar sem orðið var einungis útskýrt í samhengi sögunnar. Í ljós kom að það að útskýra orðin á 

fjölbreyttan hátt skilaði mestum árangri í þjálfun orðaforða og að læra merkingu nýju orðanna. 

Auk þess sem árangur var enn til staðar sex til átta vikum eftir þjálfunina. Að útskýra orðin á 

einfaldan hátt skilaði þó einhverri þekkingu á merkingu orðanna en þegar þau voru ekki útskýrð 

lærðu börnin nær því engin orð.  

Niðurstöður rannsóknar Sigrúnar Öldu Sigfúsdóttur (2018) eru í samræmi við Coyne 

o.fl. (2007). Þar kannaði hún einnig þjálfun orðaforða með sögulestri, annars vegar þar sem 

fyrirfram ákveðin orð voru útskýrð með beinni útskýringu, og hins vegar þar sem sagan var 

lesin áfram án þess að staldra við og útskýra orðin frekar. Niðurstöður gáfu til kynna að þjálfun 

orðaforða með sögulestri er árangursrík, en í kjölfar íhlutunar jókst þekking töluvert á þeim 

orðaforða sem fékk beina þjálfun, mun meira heldur en á þeim orðum sem ekki voru útskýrð 

(Sigrún Alda Sigfúsdóttir, 2018). Jafnframt kannaði Marta Eydal (2018) áhrif þjálfunar á 

orðaforða barns þar sem valin voru fimm markorð sem þjálfuð voru sérstaklega með ýmsum 

efnivið, og hins vegar fimm samanburðarorð. Niðurstöður sýndu að barnið notaði markorðin 

meira en samanburðarorðin og að notkunin jókst á meðan þjálfun stóð. Það bendir til þess að 

meðferðarleiðin auki orðaforða á meðan íhlutun stendur, umfram það sem gera má ráð fyrir 
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vegna almenns þroska (Marta Eydal, Jóhanna T. Einarsdóttir, Þorlákur Karlsson og Þóra 

Sæunn Úlfsdóttir, 2019). Samkvæmt þessu virðist þjálfun með sögulestri eða ýmsum efnivið 

því skila árangri, sér í lagi ef staldrað er við og orðin útskýrð og ennfremur ef það er gert á 

fjölbreyttan hátt. 

Það getur verið vandmeðfarið að ákvarða meðferðarleið í tengslum við setningagerð. Í 

kerfisbundnu yfirliti frá Weil og Schuele (2019) kemur fram að skortur sé á vel gerðum 

rannsóknum sem skoða þjálfun flókinna setningagerða fyrir börn með málþroskaröskun. Þrátt 

fyrir það bentu niðurstöður til jákvæðra áhrifa þess að nota nálganir byggðar á samræðum (e. 

conversation-based) og frásögnum (e. narrative-based), sem fela í sér endurmótun (e. 

conversational recast), útvíkkun (e. expansions), að ljúka við (e. cloze procedures) og 

sýnikennslu (e. modeling). Börnum gekk betur að ná tökum á flóknari setningagerð þegar 

samræðunálgun var notuð en nálgun byggð á eftirhermu (e. imitation-based) í þjálfun. Það 

virðist því vera að aðferðir sem fela í sér stuðning (e. scaffolding) séu árangursríkari heldur en 

að nota beina eftirhermu í tengslum við þjálfun setningagerðar (Weil og Schuele, 2019). 

Endurvarp (e. conversational recast) getur reynst vel þegar unnið er með málfræði 

barna með málþroskaröskun. Endurvarp felur í sér að sá fullorðni bregst við því sem barn segir 

með því að endurtaka allt eða hluta af því sem það sagði, ásamt því að bæta við nýjum 

upplýsingum. Innihald þess sem barnið sagði breytist þó ekki. Á þann hátt leiðréttir sá fullorðni 

barnið, án þess að leiðrétta það á beinan hátt með augljósum hætti. Í sameiginlegu kerfisbundnu 

yfirliti ásamt safngreiningu (e. meta-analysis) kom í ljós að þrátt fyrir að skortur sé á 

rannsóknum, benda þær til þess að notkun endurvarps sé árangursríkt í þjálfun málfræði fyrir 

börn með málþroskaraskanir (Cleave, Becker, Curran, Van Horne og Fey, 2015).  
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2 Markmið og ávinningur 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna þjónustu starfandi talmeinafræðinga á Íslandi með 

spurningakönnun. Líkt og komið hefur fram eru stærstu skjólstæðingahópar talmeinafræðinga 

börn og ungmenni með málhljóða- og málþroskaröskun (McLeod og Baker, 2014; Paul o.fl. 

2018) og því verður sjónum rannsóknarinnar beint að þessum tveimur sviðum. 

Með könnuninni verður leitast við að afla upplýsinga um þjónustu eða þjónustuform, 

ákefð þjálfunar, vinnuálag, greiningarpóf sem talmeinafræðingar nota, meðferðarleiðir og 

árangur í meðferð, auk sérhæfingar talmeinafræðinga, endurmenntunar, biðlista eftir þjónustu, 

skjólstæðinga og þjónustu innan sveitarfélaga. Spurningakönnun COST verkefnsins (IS1406) 

sem fjallað hefur verið um hér að framan var að nokkru leyti höfð til hliðsjónar. Í þessari 

rannsókn er þó sérstaklega leitað svara um íslenskar aðstæður því COST listinn var hannaður 

með öll Evrópulönd í huga, ásamt því að aðrir sérfræðingar, auk talmeinafræðinga, svöruðu 

þeirri könnun, t.d. sálfræðingar og málvísindamenn (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2020). Ólíkt 

COST rannsókninni verða þátttakendur einungis talmeinafræðingar starfandi á Íslandi á þeim 

tíma sem rannsóknin er gerð. Einnig er minni áhersla lögð á félags- og menningarlegt umhverfi 

íhlutunar en þess í stað m.a. meira litið til lengd biðlista og fyrirkomulag þjónustu innan 

sveitarfélaga. Með svo viðamiklum upplýsingum fæst innsýn í störf talmeinafræðinga sem 

vonandi nýtist til að bæta stöðu barna og ungmenna með frávik í tali og máli hér á landi. Þá 

yrði mögulega einnig hægt að nýta upplýsingarnar til að bæta aðstöðu, endurmenntun og 

starfshætti íslenskra talmeinafræðinga.  

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

• Hvernig fer íhlutun talmeinafræðinga fram á Íslandi, m.t.t.: 

a. þjónustu? 

b. ákefðar? 

• Hvaða meðferðarleiðir nota talmeinafræðingar í þjálfun vegna: 

a. málhljóðaröskunar? 

b. málþroskaröskunar? 

 

Auk þess er vonast til að könnunin gefi tækifæri á að skoða núverandi stöðu barna á Íslandi 

með tal- og málþroskaraskanir í samanburði við niðurstöður könnunar Hrafnhildar 

Ragnarsdóttur o.fl. (2012), t.a.m. hvort biðlistar séu styttri nú með fjölgun talmeinafræðinga á 

undanförnum árum. 
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3 Efni og aðferðir  

Rannsóknin er með megindlegu rannsóknarsniði en um var að ræða rafræna könnun sem send 

var á talmeinafræðinga á Íslandi með tölvupósti. Þess var gætt að ekki væri hægt að rekja 

einstök svör til þátttakenda á auðkennandi hátt og farið var með öll svör sem trúnaðarmál. Í 

eftirfarandi köflum verður fjallað nánar um einstaka þætti rannsóknarinnar, líkt og þátttakendur 

og framkvæmd hennar.  

 

3.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru starfandi talmeinafræðingar á Íslandi þegar rannsóknin var 

gerð, einkum þeir sem sinntu börnum og ungmennum. Félagsmenn í Félagi talmeinafræðinga 

á Íslandi (FTÍ) voru þá 128 talsins (tölur fengnar í mars 2020), þar af voru 18 nemar, hvort 

tveggja meistara- og doktorsnemar. Einnig voru í félaginu talmeinafræðingar sem ekki störfuðu 

lengur við fagið eða störfuðu erlendis og enn aðrir sem störfuðu eingöngu með fullorðnum. 

Þegar listinn var sendur var áætlað að þýði þeirra sem listinn beindist að, þ.e. starfandi 

talmeinafræðingum sem unnu með börnum, hafi verið um 80 manns. Alls svöruðu 70 

talmeinafræðingar könnuninni en af þeim uppfylltu 61 skilyrðin. Svarhlutfall allra 

talmeinafræðinga var því um 55% (70 af 128) og svarhlutfall þeirra sem rannsóknin beindist 

að var um 76% (61 af 80). Þrátt fyrir að einungis þeir sem störfuðu með börnum hafi svarað 

listanum í heild, var óskað eftir að allir þátttakendur svöruðu til um almennan bakgrunn (t.d. 

um líf- og starfsaldur) sem og spurningum um faglega endurmenntun og sérhæfingu í starfi. 

 Flestir svarenda (81,0%) störfuðu á höfuðborgarsvæðinu. Í ljósi þess hve fáir karlar eru 

í félaginu var ekki spurt um kyn. 

Líkt og sjá má í töflu 1 var tæplega helmingur svarenda á aldrinum 36-54 ára. 

 

Tafla 1. Aldur svarenda (n = 41). 

Aldur Hlutfall 

35 ára eða yngri 31,7% 

36-54 ára 46,3% 

55 ára eða eldri 22,0% 

 

Tafla 2 sýnir að sléttur þriðjungur hafði starfað við fagið í 10 ár eða lengur. Fæstir 

kváðust hafa starfað við fagið 1 ár eða skemur. 
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Tafla 2. Starfsaldur svarenda (n = 42) 

Starfsaldur Hlutfall 

1 ár eða skemur 7,1% 

2-3 ár 19,1% 

4-6 ár 23,4% 

7-10 ár 16,7% 

Lengur en 10 ár 33,3% 

 

Mikill meirihluti svarenda (81,4%) kvaðst vera í fullu starfi á meðan rúmlega 16% voru 

í hlutastarfi og einn svarandi var í fæðingarorlofi þegar listanum var svarað.  

 

3.2 Mælitæki  

Sendur var út rafrænn spurningalisti til allra félagsmanna í FTÍ en listinn í heild fylgir í viðauka. 

Hann var upphaflega byggður á rannsókn McLeod og Baker (2014) í tengslum við störf 

talmeinafræðinga með börnum með málhljóðaröskun. Ýmsar breytingar voru þó gerðar á 

honum, t.a.m. voru nokkrum spurningum sleppt því þær þóttu of sértækar miðað við markmið 

þessarar rannsóknar eða ekki eiga við störf talmeinafræðinga á Íslandi. Auk þess var 

spurningakönnun COST verkefnsins (IS1406) að nokkru leyti höfð til hliðsjónar. Spurningum 

úr því verkefni var breytt með það að markmiði að þær ættu enn frekar við íslenskar aðstæður. 

Að lokum var stuðst við spurningar úr lista Hrafnhildar Ragnarsdóttur o.fl. (2012) sem aflaði 

upplýsinga um stöðu barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun. Sér í lagi var stuðst 

við spurningar í tengslum við þjónustu innan sveitarfélaga. 

Þátttakendur voru fyrst spurðir hvort þeir væru starfandi sem talmeinafræðingar og 

hvort þeir störfuðu með börnum og/eða ungmennum. Þeir sem svöruðu annarri hvorri 

spurningunni (eða báðum) neitandi færðust sjálfkrafa aftast í listann í spurningar í tengslum 

við faglega endurmenntun og bakgrunn. Þátttakendur sem svöruðu því játandi að vera starfandi 

ásamt því að vinna með börnum og/eða ungmennum héldu áfram og svöruðu spurningum um 

íhlutun, mat, greiningarleiðir, biðlista og fleira í tengslum við störf talmeinafræðinga. 

Spurningalistinn í heild sinni samanstendur af 67 spurningum. Algengast var að þær 

væru fjölvalsspurningar með möguleika neðst á að bæta við svari. Einnig voru m.a. spurningar 

þar sem hægt var að merkja við allt sem átti við og þar sem merkja átti við svarmöguleika eftir 

tíðni þeirra. Dæmi um spurningu er að þátttakendur voru spurðir hversu mörg skipti að 

meðaltali hvert barn og/eða ungmenni kæmi til þeirra í þjálfun. Þar voru svarmöguleikar sem 
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gáfu til kynna hversu oft og neðst var möguleiki á að lýsa skipulagningu þjálfunar ef 

svarmöguleikarnir áttu ekki við. Annað dæmi eru spurningar vegna meðferðarleiða. Gefnir 

voru upp valmöguleikar með ýmsum meðferðarleiðum, vegna málhljóðaröskunar annars vegar 

og vegna málþroskaröskunar hins vegar. Þátttakendur voru beðnir um að gefa til kynna hversu 

oft þeir notuðu hverja og eina nálgun í þjálfun, með svarmöguleikunum alltaf – oft – stundum 

– sjaldan – aldrei – vil ekki svara. Auk þess var gefinn sá möguleiki að bæta við aðferð/um 

sem ekki voru nefndar.  

Í upphafi könnunarinnar voru þátttakendur upplýstir um það þeim væri hvorki skylt að 

svara einstökum spurningum né spurningalistanum í heild. Auk þess gátu þátttakendur farið til 

baka í könnuninni og breytt svörum. Þegar spurningalistinn var tilbúinn var hann settur upp á 

vefsíðunni surveymonkey.com. 

 

3.3 Framkvæmd 

Samið var kynningarbréf til talmeinafræðinga (sjá fylgiskjal 1) sem sent var í tölvupósti til allra 

félagsmanna Félags talmeinafræðinga á Íslandi (FTÍ) með aðstoð stjórnar FTÍ. Þannig gátu þeir 

kynnt sér efni rannsóknarinnar áður en þeir tóku ákvörðun um þátttöku. Bréfið innihélt tengil 

á könnunina sem fór fram á áðurnefndri heimasíðu, surveymonkey.com. Könnunin var send út 

28. mars 2020, fyrst í almennum tölvupósti frá FTÍ en birtist einnig sama dag á lokaðri 

Facebook síðu FTÍ. Þann 8. apríl var sett inn áminning á sömu Facebook síðu þar sem þeim 

sem höfðu lokið við könnunina var þakkað fyrir og þeir sem ekki höfðu svarað hvattir til að 

gera það. Síðasta áminning (sjá fylgiskjal 2) áður en könnuninni var lokað var síðan send með 

tölvupósti á félagsmenn og birt á Facebook síðu talmeinafræðinga, þann 21. apríl. Úrvinnsla 

gagna hófst 28. apríl 2020 en könnunin stóð ennþá opin ef fleiri svör skildu berast. Þann 13. 

maí var könnuninni síðan lokað en þá höfðu engin svör borist í u.þ.b. tvær vikur. Ef svör 

einstakra talmeinafræðinga gáfu hugsanlega til kynna persónugreinandi atriði um þá var þess 

gætt að þær upplýsingar kæmu hvergi fram, hvorki í úrvinnslu gagna né í þessari ritgerð. 

 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Gögnin voru skráð í Surveymonkey og því næst flutt yfir í Microsoft Excel þar sem m.a. voru 

útbúnar myndir. Eftir að allar niðurstöður voru komnar í Excel var reiknuð út fylgni í 

tölfræðiforritinu SPSS. Að lokum voru myndir og niðurstöður fluttar yfir í Microsoft Word.  

 Sökum þess hve stór könnunin var, bauð umfangið einungis upp á það að vinna úr hluta 

hennar. Verkefnið snýr að því að lýsa íhlutun talmeinafræðinga, þ.e. þjónustuformi, ákefð og 
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meðferðarleiðum, ásamt því að kanna m.a. lengd biðlista. Því var unnið úr svörum þeirra 

spurninga sem snúa að framangreindum atriðum en aðrar niðurstöður bíða frekari úrvinnslu. 
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4 Niðurstöður 

Spurningalistinn var sendur til allra félagsmanna í FTÍ (128 talsins). Alls bárust 70 svör og þar 

af sögðust 68 vera starfandi um þessar mundir (eða 97% svarenda). Þeir sem kváðust ekki 

starfandi færðust sjálfkrafa aftast í könnunina og svöruðu spurningum um faglega 

endurmenntun og ýmsar bakgrunnsupplýsingar. Af þeim sem svöruðu að þeir væru starfandi 

um þessar mundir kváðust liðlega 70% eingöngu starfa með börnum og ungmennum (70,6%), 

um 19% sögðust vinna jafnt með börnum og ungmennum sem og fullorðnum en rúmlega 10% 

sögðust ekki starfa með börnum og ungmennum (þ.e. eldri en 18 ára). Síðastnefndi hópurinn 

færðist neðar í könnunina og svaraði spurningum þar.  

 

4.1 Endurmenntun og sérfræðiþekking 

Hér verður fjallað um faglega endurmenntun talmeinafræðinga og sérfræðiþekkingu þeirra.  

Um og yfir þriðjungur allra þeirra talmeinafræðinga sem svöruðu og sinntu talþjálfun 

vegna málhljóðaröskunar, málþroskaröskunar eða annarra raskana, lásu grein og/eða 

bókarkafla um framburð og hljóðkerfisvitund, málþroska eða aðrar raskanir mánaðarlega 

(25,7%) eða a.m.k. á hálfs árs fresti (35,2%). Þeir sem sinntu öðrum röskunum en málhljóða- 

og málþroskaröskunum stunduðu þó oftar endurmenntun af þessu tagi, þ.e. 21-22% sögðust 

gera það vikulega, á meðan um 12% lásu sér til vegna málþroska vikulega og 2-3% vegna 

framburðar og hljóðkerfisvitundar. Að sama skapi var algengara að þeir sem lásu sér til vegna 

framburðar og hljóðkerfisvitundar (14,6%) og málþroska (11,9%) gerðu það sjaldnar en einu 

sinni á ári, miðað við aðrar raskanir (2,4%). Þá merkti rúmlega þriðjungur við að hafa sótt 

ráðstefnur eða námskeið 1-3 sinnum á síðastliðnum þremur árum og sama hlutfall merkti við 

4-8 sinnum. Þó voru einnig svarendur sem kváðust hafa farið oftar en 10 sinnum (19,1%) á 

ráðstefnur eða námskeið. Mikill breytileiki kom fram í svörum þegar spurt var um hversu oft 

svarendur hlustuðu eða horfðu á rafræn námskeið eða hlaðvörp (e. podcast) en um þriðjungur 

svarenda kvaðst gera slíkt sjaldnar en einu sinni á ári, um fjórðungur gerði það oftar eða ýmist 

einu sinni í mánuði og sama hlutfall á 1-7 mánaða fresti. 

Í opinni spurningu kom fram að margir svarendur töldu auðvelt að sinna faglegri 

endurmenntun vegna þess hve mikið af rafrænu og traustu efni væri til sem auðvelt væri að 

nálgast. Auk þess væri mikið framboð af ráðstefnum og námskeiðum, t.d. netnámskeiðum og 

sum þeirra án endurgjalds. Einnig voru nefndir góðir styrkir frá BHM (Bandalagi 

háskólamanna), endurgreiðsla námskeiðsgjalda hjá stéttarfélagi, stuðningur yfirmanna til 

símenntunar og notkun samfélagsmiðla, t.d. að vera þar meðlimur í hópi. Þar að auki kom fram 
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svar um gott svigrúm til þess að sinna faglegri endurmenntun og að vinnustaðurinn gerði ráð 

fyrir því sem hluta af starfinu. Það sem svarendur nefndu helst sem annmarka við að sinna 

faglegri endurmenntun var tímaskortur. Einnig var nokkuð algengt að mikið álag í vinnu væri 

nefnt. Aðrar ástæður voru t.d. erfiðleikar að komast að á námskeiði, staðsetning og fjarlægð 

þegar kom að námskeiðum eða ráðstefnum, að tungumálið sem endurmenntunin færi fram á 

væri hindrun, kostnaður við að nálgast efnið væri stundum mikill, sem og að vinnutapið sem 

hlýst af gæti verið of kostnaðarsamt. Einungis svöruðu 18 spurningunni. 

Mynd 2 sýnir að flestir svarendur töldu sig hafa sérþekkingu á sviði málþroskaröskunar. 

Beðið var um að merkja við allt það sem við átti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Fagleg sérþekking svarenda (n = 41).  

 

Á eftir málþroskaröskun kom sérþekking á sviði málhljóðaröskunar, slakrar 

hljóðkerfisvitundar og/eða lestrartengdra erfiðleika. Undir „annað“ fellur sérþekking á vinnu 

vegna einstaklinga með skarð í gómi og/eða vör og tjáskiptavanda sem tengist þroskahömlun 

og/eða fötlun. Nokkrir svarenda merktu við að þeir hefðu ekkert sérsvið. Svarendum gafst 

kostur á að nefna fleiri sérsvið en fram komu í spurningunni. Þar var m.a. nefnd einhverfa, 

tjáskiptatækni (óhefðbundnar tjáskiptaleiðir), íslenska sem annað mál, þvoglumæli og 

tjáskiptaskerðing. Þá mátti sjá nokkur tengsl á milli lægri starfsaldurs og þess að telja sig hafa 

ekkert sérsvið (r = -0,362, p = 0,020). Það þýðir að með auknum starfsaldri fjölgar þeim sem 

hafa sérsvið. 
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4.2 Þjónusta talmeinafræðinga 

Hér á eftir byggja niðurstöður á þeim þátttakendum sem störfuðu með börnum og ungmennum 

með málhljóða- og málþroskaröskun. Þegar töflur og myndir eiga í hlut kemur fjöldi svarenda 

fyrir á eftir titli töflu eða myndar. Fjölda svarenda fyrir hverja staka spurningu má svo sjá í 

fylgiskjali 3. Undir þjónustu talmeinafræðinga falla spurningar á borð við á hvaða vettvangi 

þeir starfa, þann vanda sem oftast er unnið með, hvort þeir sinni skjólstæðingum sínum í 

hópþjálfun sem og aldurssamsetning skjólstæðingahópsins.  

Flestir þátttakendur, óháð því hvar íhlutun fór fram, störfuðu alfarið eða að hluta á 

einkarekinni stofu (63,4%) eða í skólakerfinu (61%), þ.m.t. á þjónustumiðstöðum eða í 

skólakerfinu. Aðrar starfstöðvar voru á sjúkrahúsi (12,2%), í háskóla (9,8%), á 

endurhæfingarstöð (7,3%), á annarri ríkisrekinni stofnun (2,4%) og sjálfstæðar rannsóknir 

(2,4%). 

 Flestir svarenda sögðust veita íhlutun á einkarekinni stofu alltaf eða oft (68,4%) og hjá 

rúmlega helmingi svarenda (54,8%) fór íhlutun fram í leik- eða grunnskóla. Hlutfall annarra 

starfsstöðva var mun minna, þ.e. hjá 20% svarenda fór íhlutun fram með fjarþjálfun og hjá 

12,5% á ríkisrekinni stofnun. Íhlutun fór sjaldnast fram á sjúkrastofnunum, 

þjónustumiðstöðvum og á heimilum, þegar börn og ungmenni eiga í hlut, en á öllum þessum 

starfsstöðvum var hlutfallið lægra en 4%. 

Í töflu 3 má sjá að hlutfallslega flestir skjólstæðingar talmeinafræðinga sem störfuðu 

með börnum og ungmennum, voru á aldrinum 3-5 ára. Svarendur voru beðnir um að merkja 

við allt það sem við átti. 

 

Tafla 3. Hlutfall talmeinafræðinga sem starfa með mismunandi aldurshópum (n = 61) 

Aldur Hlutfall 

<1 ár 9,8% 

1-2 ára 31,2% 

3-5 ára 91,8% 

6-12 ára 78,7% 

13-17 ára 63,9% 

 

Þegar litið er til starfsstöðva talmeinafræðinga mátti sjá að algengara var að börnum 1-

2 ára væri sinnt af þeim sem störfuðu í skólakerfinu samanborið við talmeinafræðinga á 

einkareknum stofum. Börnum á aldrinum 3-17 ára var sinnt jöfnum höndum af 
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talmeinafræðingum í skólakerfinu og á einkareknum stofum. Hvorki var hægt að greina út frá 

gögnunum hvar þeir svarendur störfuðu sem sinntu börnum undir eins árs né hvaða 

aldurshópum þeir sinntu sem störfuðu annars staðar en í skólakerfinu eða á einkareknum 

stofum. 

Mynd 3 sýnir þann vanda sem talmeinafræðingar unnu helst með þegar börn og 

ungmenni eiga í hlut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Sá vandi sem oftast er unnið með börnum og ungmennum (n = 60). 

 

Svarendur voru beðnir um að merkja við fimm helstu sviðin eftir algengi með 1-5, þar 

sem 1 stendur fyrir það sem þeir vinna oftast með, 2 það sem þeir vinna næstoftast með og 

svo koll af kolli. Flestir unnu oftast með málþroskaröskun. Þar á eftir komu 

svarmöguleikarnir málhljóðaröskun/mállegt verkstol barna, slök 

hljóðkerfisvitund/lestrartengdir erfiðleikar og málnotkun/félagsleg tjáskiptafærni. Undir 

„annað“ voru felldir svarmöguleikarnir þvoglumæli, kyngingarvandi eða aðrir erfiðleikar 

tengdir fæðuinntöku og tjáskiptavandi sem tengist heyrnarskerðingu/heyrnarleysi, þar sem 

talmeinafræðingar unnu sjaldnar með það á heildina litið. Gefinn var kostur á opnum svörum 

sem einnig voru felld undir „annað“ og voru alls sex sem svöruðu. Þar var m.a. nefnd 

talþjálfun í tengslum við tví- og fjöltyngi, málstol og málhamlanir fullorðinna sem og vinna 

við kennsluefnisgerð. 
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Eins og sjá má á mynd 4 notuðu flestir svarendur spjaldtölvu í talþjálfun með börnum 

og ungmennum með málhljóðaröskun og/eða málþroskaröskun. Önnur tækni var ekki eins 

mikið notuð. Hlutfallslega færri notuðu snjallsíma í þjálfun en enn færri nýttu sér ekki neina 

stafræna tækni. 

 

 

 

Mynd 4. Notkun stafrænnar tækni í talþjálfun með börnum og ungmennum með 

málhljóðaröskun og málþroskaröskun (n = 36).  

 

Fæstir svarenda sinntu börnum og ungmennum í hópþjálfun. Þannig svaraði rúmur 

helmingur svarenda að þeir sinntu aldrei hópþjálfun (57,7%) þegar þessi aldur átti í hlut, 

rúmlega þriðjungur (36,5%) sagðist stundum vera með hópa og aðeins lítið hlutfall kvaðst oft 

vera með hópþjálfun, eða alls tveir svarendur (3,9%). Algengast var að þeir sem störfuðu í 

skólakerfinu væru með slíka þjálfun, en á bilinu 17-18% kváðust stundum vera með hópa. Ekki 

var hægt að greina út frá gögnunum hvar þeir störfuðu sem sögðust oft vera með slíka þjálfun. 

Undir opnum svarmöguleika sagðist einn svarandi nota hópþjálfun í tilfellum þar sem sams 

konar vandi væri innan sama bekkjar.  

 

4.3 Ákefð 

Undir ákefð falla spurningar um fyrirkomulag á tíðni þjálfunar, líkt og þann tíma sem börn og 

ungmenni koma í þjálfun, heildarfjölda skipta sem þau mæta, fjöldi skipta í viku og lengd 
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þjálfunartíma. Auk þess voru spurningar um fjölda skjólstæðinga í viku og þann tíma sem 

áætlað er að fari í ýmsa vinnu talmeinafræðinga sem ekki hefur með beina meðferð að gera. 

Eins og tafla 4 gefur til kynna var heildartími íhlutunar (e. total intervention intensity) 

hlutfallslega nokkuð jafn en þó flestir sem sögðu hann vera lengur en 20 vikur. 

 

Tafla 4. Heildartími íhlutunar sem hvert barn og ungmenni mætir í þjálfun í einu (n = 53). 

Lengd í vikum Hlutfall 

8 vikur eða skemur 13,2% 

9-12 vikur 15,1% 

13-16 vikur 15,1% 

17-20 vikur 9,4% 

Lengur en 20 vikur  30,2% 

 

Rúmlega 30% töldu að þessir svarmöguleikar ættu ekki við og nýttu sér opið svar þar 

sem þeir lýstu sínum aðstæðum. Oftast var talað um 6-8 vikur í senn og síðan hlé frá þjálfun, 

t.d. í aðrar 6-8 vikur og hefja svo sömu þjálfunartörn eftir þörfum, gjarnan tvær slíkar tarnir á 

vetri. Einnig var oft gengið út frá ákveðnum tímafjölda í byrjun og svo metið hvort þyrfti að 

bæta tímum við þá lotu og/eða fleiri lotum eftir þjálfunarhlé. Sumir kusu að vera með 15 

þjálfunartíma í röð, gefa síðan hlé á þjálfun þar sem stundum var sótt um viðbótartíma eða 

langtímameðferð. Auk þess voru nefndar 10 vikna þjálfunarlotur þegar um vægari vanda var 

um að ræða, hlé að þeim loknum og síðan aftur 10 vikna lota. Væri vandinn miðlungs eða 

alvarlegur var síður gefið hlé á talþjálfun og börn fengju þá oftast þjálfun lengur en í 20 vikur 

samfellt. Nokkrir nefndu einnig að fyrirkomulagið færi eftir vandanum sem glímt væri við, 

yfirleitt sé unnið í lotum en sumir skjólstæðingar komi vikulega árið um kring. Á spítölum var 

fyrirkomulagið með ýmsum hætti vegna eðlis starfsins þar, t.d. fengu innlagðir einstaklingar 

talþjálfun 3-5 sinnum í viku en á göngudeild fengu þeir 1-5 þjálfunartíma í heildina. 

 Líkt og sjá má á töflu 5 svöruðu flestir því að fjöldi skipta að meðaltali sem hvert barn 

og ungmenni kæmi í þjálfun væru fleiri en 20 á meðan aðeins einn svarandi sagði að fjöldi 

skipta væru 1-4. Á bilinu 15-16% svarenda nýttu sér opið svar líkt og í spurningunni hér að 

framan. Algengt var að fjöldi skipta sé misjafn eftir aðstæðum (t.d. hvar talmeinafræðingar 

störfuðu) eða hver vandi barnsins væri. Sumir svarendur nefndu annan fjölda en hægt var að 

merkja við í spurningunni, t.d. 5-12 skipti. Auk þess svaraði einn að flest börn hjá viðkomandi 
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talmeinafræðingi byrji á 10-15 tímum, færu svo í hlé í um 3-6 mánuði og kæmu svo aftur í 

u.þ.b. 10-15 tíma.  

 

Tafla 5. Fjöldi skipta sem hvert barn og ungmenni mætir í þjálfun (n = 51). 

Fjöldi skipta Hlutfall 

1-4 skipti 2,0% 

5-8 skipti 13,7% 

9-12 skipti 13,7% 

13-16 skipti 15,7% 

17-20 skipti 13,7% 

Oftar en 20 skipti 25,5% 

 

Í tengslum við tíðni þjálfunartíma (e. dose frequency) sögðu flestir að hvert barn og 

ungmenni kæmi einu sinni í viku í þjálfun (80,8%) en nokkrir veittu sama skjólstæðingi þjálfun 

tvisvar sinnum í viku (5,8%). Mun færri voru með skjólstæðinginn oftar í þjálfun (þ.e. 3-5 

sinnum, eða 1,9%) eða skemur en einu sinni í viku (1,9%). Alls fjórir talmeinafræðingar (7,7%) 

svöruðu á annan hátt í opnu svari í lok spurningarinnar. Þar kom fram að eðli vandans eða aldur 

skjólstæðings skipti máli, t.a.m. kæmu „stálpuð börn“ gjarnan oftar en einu sinni í viku þegar 

unnið sé með framburðarerfiðleika. Auk þess fengju sumir hópar, líkt og inniliggjandi börn á 

sjúkrahúsi, íhlutun eftir þörfum. 

Algengast var að svarendur merktu við að þeir séu að meðaltali 31-45 mínútur með 

börn og ungmenni í þjálfun (69,2% svarenda). Þá sögðu rúmlega 19% lengdina vera 16-30 

mínútur og á bilinu 9-10% að þjálfunartíminn væri 46-60 mínútur. 

 

4.4 Greining og meðferð 

Undir greiningu og meðferð falla þættir sem snúa m.a. að því hvaða greiningarpróf 

talmeinafræðingar nota, aðferðir sem notaðar eru í þjálfun, öryggi talmeinafræðinga þegar 

kemur að því að velja meðferðarleiðir og þær kenningar sem liggja að baki þeim. 

 Í töflu 6 kemur fram að flestir notuðu Málhljóðapróf ÞM alltaf eða oft, af þeim 

greiningarprófum sem hafa verið stöðluð að íslensku þýði. Þá er sambærilegt hlutfall þeirra 

sem notuðu alltaf eða oft Málfærni ungra barna og TOLD-2P. Við opna svarmöguleikann fyrir 

önnur stöðluð próf eða matslista mátti m.a. sjá Orðalykil, Íslenska þroskalistann, 

Smábarnalistann og Reynell málþroskapróf. 
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Tafla 6. Notkun prófa sem eru á íslensku og stöðluð (n = 36).  

Próf Hlutfall  

 Alltaf/oft Stundum Sjaldan/aldrei 

Málhljóðapróf ÞM 94,3% 2,9% 2,9% 

TOLD-2P 72,2% 19,4% 8,3% 

Málfærni ungra barna 71,4% 8,6% 20,0% 

TOLD-2I 42,9% 11,4% 45,7% 

Önnur próf/matslistar 38,7% 35,5% 25,8% 

Orðaskil 35,3% 29,4% 35,3% 

 

Tafla 7 sýnir að á meðal þeirra prófa sem eru þýdd en óstöðluð að íslensku þýði var 

algengast að svarendur notuðu CELF-Preschool. Fæstir notuðu CELF-4. Í opnum 

svarmöguleika nefndu svarendur t.d. REEL, lista frá Hanen Centre (um notkun máls), Boston 

Naming Test (BNT), Bo Ege setningapróf og Bracken.  

 

Tafla 7. Notkun prófa sem eru þýdd en óstöðluð að íslensku þýði (n = 36).  

Próf Hlutfall  

 Alltaf/oft Stundum Sjaldan/aldrei 

CELF-Preschool 31,4% 48,6% 45,7% 

Önnur þýdd próf/matslistar 17,2% 31,0% 75,9% 

PLS 15,6% 21,9% 81,3% 

CELF-4 (eða önnur útgáfa af 

prófinu) 

3,2% 16,1% 93,6% 

 

Í opinni spurningu um hvaða málþroskapróf (stöðluð eða óstöðluð að íslensku þýði) 

svarendur leggi oftast fyrir ákveðna aldurshópa mátti sjá að fyrir 1-2 ára skjólstæðinga var 

algengast að Orðaskil (nefnt 12 sinnum) væri lagt fyrir og þar á eftir Málfærni ungra barna 

(nefnt 9 sinnum). Fyrir skjólstæðinga á aldrinum 3-5 ára sögðust flestir leggja fyrir Málfærni 

ungra barna (nefnt 26 sinnum) og því næst prófið CELF-Preschool (nefnt 15 sinnum). Fyrir 

aldurshópinn 6-12 ára var algengast að svarendur notuðu TOLD-2P (nefnt 26 sinnum) og 

TOLD-2I (nefnt 16 sinnum). Að lokum kom fram að flestir notuðu TOLD-2I (nefnt 20 sinnum) 

og því næst Orðalykil (nefnt 16 sinnum) með aldurshópnum 13-17 ára. 
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Sjá mátti nokkur tengsl á milli starfsaldurs og hvaða greiningarpróf voru helst notuð. 

Þar kom í ljós að með hærri starfsaldri voru minni líkur á að svarendur notuðu Málfærni ungra 

barna (MUB), en aftur á móti líklegra að þeir notuðu TOLD-2I. Jafnframt mátti sjá að með 

hærri starfsaldri var einnig líklegra að svarendur notuðu önnur stöðluð próf eða þýdda matslista 

(þótt ekki séu allir staðlaðir að íslensku þýði) en þá sem boðið var upp á í svarmöguleikum, 

líkt og Reynell málþroskapróf, Reel-3 og CELF-3.  

Í töflu 8 má sjá að algengast var að svarendur notuðu blandaða aðferð (sambland af 

þjálfara- og barnsmiðaðri aðferð) með flestum börnum og ungmennum í talþjálfun. Rúmlega 

helmingur kvaðst nota þjálfaramiðaða aðferð alltaf eða oft en tæplega helmingur barnsmiðaða 

aðferð.  

   

Tafla 8. Nálganir sem talmeinafræðingar nota helst í meðferð (n = 18). 

Aðferð  Hlutfall 

 Alltaf/oft Stundum/sjaldan 

Blönduð aðferð (e. hybrid approach) 82,4% 17,7% 

Þjálfaramiðuð aðferð (e. clinican-directed approach) 53,1% 40,6% 

Barnsmiðuð aðferð (e. child-centered approach) 45,2% 48,4% 

Umhverfismiðuð aðferð (e. millieu teaching) 27,6% 55,2% 

 

Þá er ljóst af töflu 9 að af undirstöðuþáttum málþroska unnu flestir alltaf eða oft með 

hljóð-/hljóðkerfisfræði almennt í þjálfun. Svipað hlutfall kvaðst vinna alltaf eða oft með 

setningafræði og merkingarfræði/orðaforða. Þá er nokkuð jafnt hlutfall þeirra sem unnu með 

orðhluta-/beygingarfræði eða málnotkun. 

   

Tafla 9. Hversu algengt er að unnið sé með fimm undirstöðuþætti málþroska í meðferð    

(n = 36). 

Undirstöðuþáttur Hlutfall 

 Alltaf/oft Stundum/sjaldan 

Hljóð-/hljóðkerfisfræði 91,7% 8,3% 

Setningafræði 83,3% 13,9% 

Merkingarfræði/orðaforði 80,6% 16,7% 

Orðhluta-/beygingarfræði 55,6% 41,7% 

Málnotkun 52,8% 41,7% 
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 Tafla 10 sýnir hversu öruggir eða óöruggir talmeinafræðingar töldu sig vera með það 

að velja viðeigandi meðferðarleið fyrir barn og ungmenni vegna málhljóða- og 

málþroskaröskunar.  

 

Tafla 10. Öryggi í tengslum við að velja viðeigandi meðferðarleið fyrir barn og ungmenni 

með málhljóðaröskun (n = 36) og málþroskaröskun (n = 35). 

Öryggi Hlutfall 

 Málhljóðaröskun Málþroskaröskun 

Mjög örugg(ur) 27,8% 8,6% 

Fremur örugg(ur) 55,6% 65,7% 

Í meðallagi 13,9% 20,0% 

Fremur óörugg(ur) 

Mjög óörugg(ur) 

2,8% 

0,0% 

5,7% 

0,0% 

 

Fáir voru óöryggir (< 5%) að velja meðferðarleið, en fleiri voru öruggir að velja 

meðferðarleiðir vegna málhljóðaröskunar en málþroskaröskunar. Ekki reyndist vera marktæk 

fylgni milli starfsreynslu annars vegar og öryggis við að velja meðferðarleið hins vegar (r = 

0,145, p = 0,422). 

Í opinni spurningu nýttu allir svarmöguleikann Ef já, hvernig þá? í tengslum við hvort 

þeim finnist þær meðferðarleiðir sem þeir nota í þjálfun vera árangursríkar. Þar var algengast 

að svarendur notuðu blandaðar aðferðir þar sem það væri árangursríkt og hægt væri að sjá 

framfarir hjá skjólstæðingunum, auk þess að taka tillit til þarfa hvers skjólstæðings í hvert skipti 

með einstaklingsmiðaðri nálgun. 

Rúmlega helmingur svarenda (51,4%) merkti við „stundum“ þegar spurt var að því 

hvort þeir leiði hugann að þeim kenningum sem liggja að baki meðferðarleiða sem þeir hafa 

ákveðið að nota. Því næst sögðust á bilinu 28-29% „oft“ leiða hugann að kenningum og ríflega 

14% „sjaldan“ en um 3% svöruðu „alltaf“. Alls svöruðu 35 þessari spurningu. 

 

4.4.1 Meðferðarleiðir vegna málhljóðaröskunar 

Eins og sjá má í töflu 11 notuðu flestir endurtekningar á hljóðum og orðum í framburðarþjálfun, 

þegar spurt var um tíðni þess sem talmeinafræðingar nota hverja og eina meðferðarnálgun. 

Margir notuðu ennfremur tákn eða táknrænar hreyfingar eða þjálfuðu stök hljóð í mismunandi 

umhverfi. Fæstir notuðu aftur á móti hámarkspör og talfæraæfingar. Þegar spurt var um val á 
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málhljóðum í þjálfun vegna málhljóðaröskunar sögðust flestir velja málhljóð sem börn tileinka 

sér snemma (91,7%) og hljóð sem barnið er móttækilegt fyrir (88,9%). Þá sagðist fjórðungur 

velja villuhljóð í einni stöðu innan orðs (t.d. fram- eða innstöðu) og á bilinu 19-20% sögðust 

velja málhljóð sem fyrir koma í nafni barnsins. Einnig kváðust á bilinu 16-17% velja málhljóð 

sem foreldri vill að barnið geti borið fram (eða barnið sjálft) sem og villuhljóð á mörgum 

stöðum innan orðs/orða. 

 

Tafla 11. Notkun meðferðarleiða fyrir börn og ungmenni með málhljóðaröskun (n = 33). 

Meðferðarleið Hlutfall  

 Alltaf/oft Stundum Sjaldan/aldrei 

Endurtekningar hljóða og 

orða 

90,6% 9,4% 0,0% 

Tákn/táknrænar hreyfingar 84,4% 6,3% 9,4% 

Þjálfun á stökum hljóðum 

í mismunandi umhverfi 

78,1% 18,8% 3,1% 

Blandaðar aðferðir 70,0% 24,2% 3,0% 

Hljóð- eða 

hljóðkerfisvitund meðfram 

framburðarþjálfun 

68,8% 25,0% 6,25% 

Lágmarkspör 43,3% 36,7% 20,0% 

Hljóðahríð/orðahríð 40,0% 30,0% 30,0% 

Lotuaðferð 32,3% 19,4% 48,3% 

Kjarnorðameðferð 13,3% 40,0% 46,7% 

Hámarkspör 3,3% 20,0% 66,7% 

Talfæraæfingar 3,2% 9,7% 87,1% 

 

Tæplega 17% kusu að svara á annan hátt. Þar kom m.a. fram að svarendur velji hljóð 

sem hafi „hagnýtt gildi“ í reglubundnum athöfnum daglegs lífs og ýti undir tjáskipti og 

málnotkun. Auk þess hljóð eða klasa sem eru algeng í orðum eða hljóð sem geta haft mikil 

áhrif á skiljanleika barns. Einnig nefndu svarendur að val hljóða væri háð því hvaða villur 

barnið væri með, þ.e.a.s. hvaða skiptihljóð eða hljóðferli væru til staðar.  
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4.4.2 Meðferðarleiðir vegna málþroskaröskunar 

Tafla 12 svipar til töflu 11 en í henni má sjá notkun meðferðarleiða fyrir börn og ungmenni 

með málþroskaröskun og tíðni þess sem talmeinafræðingar nota hverja og eina. Nær allir 

svarendur notuðu myndræn gögn en einnig var mjög algengt að þeir unnu með hlustun. Þar á 

eftir notaði stór hópur alltaf eða oft blandaðar aðferðir eða endurtekur leiðrétt eftir barni. Fáir 

notuðu aðferðir sem einblína á stýrifærni. 

   

Tafla 12. Notkun meðferðarleiða fyrir börn og ungmenni með málþroskaröskun (n = 34). 

Meðferðarleið Hlutfall  

 Alltaf/oft Stundum Sjaldan/aldrei 

Myndræn 

meðferðargögn 

93,8% 0,0% 0,0% 

Vinna með hlustun og 

málskilning 

90,6% 3,1% 0,0% 

Blandaðar aðferðir 81,8% 9,1% 3,0% 

Endurtaka leiðrétt 81,8% 6,1% 6,1% 

Vinna með frásagnir 75,8% 18,2% 0,0% 

Ýta undir 

samtalshæfni/færni 

75,0% 9,4% 9,4% 

Lenging setninga 72,7% 18,2% 3,0% 

Samræðulestur 40,6% 25,0% 28,1% 

Orðaspjall 38,7% 29,0% 22,6% 

Vinna með ,,lög“ í 

orðaforða 

31,3% 43,8% 18,8% 

Aðferðir sem einblína á 

stýrifærni 

17,9% 32,1% 35,8% 

  

4.5 Annað 

Undir þennan lið fellur umfjöllun í tengslum við þjónustu sveitarfélaga, biðlista eftir talþjálfun 

og starfstengt álag talmeinafræðinga. 

Í töflu 13 má sjá að ekki var mikill munur á svörum þátttakenda varðandi hversu mikla 

eða litla áherslu þeir töldu að sé lögð á að mæta þörfum barna og ungmenna í viðkomandi 

sveitarfélagi.  
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Tafla 13. Áhersla í sveitarfélögum að mæta þörfum barna og ungmenna með frávik í tali og 

máli (n = 27). 

Áhersla Hlutfall 

Mjög/frekar mikil 37,0% 

Í meðallagi 29,6% 

Fremur/mjög lítil eða engin 33,3% 

 

Þó má segja að þegar „í meðallagi“ er fellt saman við svarmöguleikann „mjög/frekar 

mikil“ séu tveir þriðju svarenda á því að áhersla í viðkomandi sveitarfélagi sé að minnsta kosti 

nokkur um að mæta umræddum þörfum. Ekki kom fram mikill munur eftir því hvar svarendur 

störfuðu á landinu. 

Til þess að bæta þjónustu við börn og ungmenni með frávik í tali og máli innan 

skólakerfisins töldu allir það mjög eða fremur mikilvægt að auka þekkingu leik- og 

grunnskólakennara á frávikum í tali og máli, auka áherslu á snemmtæka íhlutun og stuðla að 

auknum stöðugleika í starfsmannahaldi. Þá taldi stór hluti einnig mjög eða fremur mikilvægt 

að fjölga talmeinafræðingum (96,8%) og fjölga öðrum sérfræðingum sem sinna börnum með 

frávik í tali og máli (90,3%). Alls svöruðu 28 spurningunni. Aðspurðir hvað hægt væri að gera 

til að styrkja þjónustu við börn og ungmenni með frávik í tali og máli almennt, þ.e. ekki 

einungis innan skólakerfisins, nefndu flestir að breyta ætti skipulagi þjónustunnar og hvernig 

hún er veitt (82,1%). Auk þess var jafnt hlutfall þeirra sem merktu við að breyta því hver veitir 

þjónustuna sem og að breyta forgangsröðun (28,6%).  

Í opnum svarmöguleikum beggja ofangreindra spurninga kom m.a. fram mikilvægi 

samvinnu fagaðila og áherslu á hlutverk talmeinafræðinga sem ráðgjafa um málþroska og læsi 

í skólakerfinu. Einnig var bent á mikilvægi aukinnar þjónustu við börn og ungmenni í 

skólaumhverfi þeirra, t.d. með ráðningu talmeinafræðinga til sveitarfélaga eða auknu 

starfshlutfalli þeirra. Talmeinafræðingar á einkastofum myndu þá sérhæfa sig og sinna því sem 

síður væri hægt að sinna hjá sveitarfélögum. Auk þess þyrfti að tengja betur greiningu og 

íhlutun, m.a. með því að setja tímamörk um hvenær íhlutun geti hafist þegar greining liggur 

fyrir sem og að forgangsraða þyrfti beiðnum um talþjálfun. Að lokum má nefna svar þar sem 

fram kom að gera þyrfti greiningu á því hvort skipulag þjónustunnar í dag þjóni raunverulega 

börnum sem þurfi á henni að halda. Til að auka gæði hennar væri hugsanlega hægt að breyta 

því hver veiti þjónustuna með því að þjálfa aðstoðarmenn talmeinafræðinga. 
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4.5.1 Biðlistar 

Langflestir svöruðu því játandi að biðlisti væri eftir talþjálfun þar sem svarendur störfuðu, eða 

um 92%. Allir þeir sem störfuðu utan höfuðborgarsvæðisins sögðu biðlista vera til staðar en 

rúmlega 86% svarenda í Reykjavík og annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. Þá sögðu þrír 

svarendur að biðlisti væri ekki til staðar en þeir störfuðu allir á höfuðborgarsvæðinu. Mikil 

breidd var í svörum um fjölda barna og ungmenna á biðlistum sem spannaði allt frá 10 til 500 

einstaklinga. Þegar spurt var um hversu lengi börn og ungmenni þurfi að bíða eftir þjálfun var 

einnig mikil breidd í svörum. Að meðaltali reyndist biðtíminn vera eitt ár og fimm mánuðir en 

spannaði 0-36 mánuði. Í opinni spurningu um þær aðferðir sem svarendur sögðu hafa reynst 

bestar við að vinna á biðlistum var algengast að þeir nefndu að veita þurfi aukna ráðgjöf til 

foreldra og kennara og að senda börn reglulega í hlé til að hægt sé að taka inn fleiri börn. Þá 

var einnig algengt að svarendur segðust ekki hafa neina lausn á biðlistavandanum. Einn sagði 

að ekki væri lengur hægt að skrá sig á biðlista þar sem allt væri yfirfullt. Að lokum nefndu 

nokkrir að það færi eftir eðli röskunarinnar hvernig tekið er á biðlistum og sumir reyndu að 

forgangsraða, t.d. að hleypa „stálpuðum“ börnum með framburðarvanda fram fyrir aðra á 

listanum. Alls svöruðu þó aðeins 22 spurningunni. 

Líkt og tafla 14 gefur til kynna töldu langflestir þann tíma sem börn og ungmenni þurftu 

að meðaltali að bíða eftir þjálfun vera of langan (alltof eða aðeins of), eða alls tæplega 80%. 

Um fimmtungi fannst biðtíminn hæfilega langur. Enginn svarenda merkti við svarliðina 

„aðeins of stuttur“ eða „alltof stuttur“ biðtími.  

 

Tafla 14. Sá tími sem börn og ungmenni þurfa að bíða eftir þjálfun að meðaltali (n = 34). 

Biðtími Hlutfall 

Alltof langur 61,8% 

Aðeins of langur 17,7% 

Hæfilegur  20,6% 

Aðeins of stuttur/alltof stuttur 0,0% 

 

Flestir þeirra sem störfuðu í Reykjavík töldu biðlistann vera alltof langan (72,2%) og 

helmingur þeirra sem störfuðu í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu eða utan þess 

(50,0%) töldu svo vera. Þeir sem töldu biðlistann hæfilegan störfuðu víðs vegar á landinu en 

þó allir í skólakerfinu, auk þess sem einn þeirra starfaði jafnframt á einkarekinni stofu. Þá var 
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líklegra að þeir sem störfuðu á einkarekinni stofu teldu listann alltof langan (78,3%) miðað við 

þá sem störfuðu í skólakerfinu (57,1%). 

 

4.5.2 Álag 

Undir þessum lið er fjallað um starfstengt álag, m.a. í tengslum við fjölda skjólstæðinga og 

heildarvinnutíma talmeinafræðinga.  

Tafla 15 snýr að álagi í starfi og sýnir tíðni þess sem talmeinafræðingar fundu fyrir 

starfstengdu álagi síðustu sex mánuði. Eins og sjá má fann tæplega helmingur mjög eða nokkuð 

oft fyrir álagi í starfi. Einnig kvaðst fjórðungur stundum finna fyrir miklu álagi en um 

fimmtungur fann fremur sjaldan eða aldrei fyrir því. 

 

Tafla 15. Hlutfall þeirra sem fundu fyrir starfstengdu álagi síðustu sex mánuði (n = 43). 

Tíðni Hlutfall 

Mjög/nokkuð oft 48,8% 

Stundum 25,6% 

Fremur sjaldan/aldrei 21,0% 

 

Sjá mátti marktæka fylgni (r = 0,455, p = 0,003) á milli starfshlutfalls og álags, þ.e. 

eftir því sem starfshlutfall var hærra, því líklegra var að svarendur fyndu fyrir meira álagi. Auk 

þess mátti sjá tengsl á milli álags og fjölda skjólstæðinga, þ.e. eftir því sem fleiri börnum og 

ungmennum var sinnt að meðaltali á viku því líklegra var að svarendur höfðu fundið fyrir álagi 

í starfi á síðustu sex mánuðum. Þá komu einnig fram tengsl á milli þess hvar svarendur störfuðu 

á landinu og starfstengds álags. Þeir sem störfuðu utan höfuðborgarsvæðisins voru líklegri til 

að finna fremur eða mjög oft fyrir álagi (77,8%) miðað við þá sem störfuðu á 

höfuðborgarsvæðinu (47,0%), þ.e. í Reykjavík og nágrenni. Einnig var algengara að þeir sem 

störfuðu í skólakerfinu (54,5%) og á einkarekinni stofu (53,9%) fyndu nokkuð eða mjög oft 

fyrir álagi, miðað við þá sem störfuðu annars staðar (23,0%). Það virðist því sem álagið sé mest 

á einkareknum stofum og í skólakerfinu en minnst á ríkisreknum stofnunum, þ.e. í 

endurhæfingu, á sjúkrahúsum og öðrum stofnunum.  

Tafla 16 sýnir að flestir svöruðu því að fjöldi barna sem þeir sinntu að meðaltali í viku 

hverri væri 20-29. Hjá fæstum var fjöldinn 40 börn eða fleiri. Einnig kom í ljós við 

fylgniútreikninga að marktæk fylgni var á milli fjölda barna sem sinnt væri á viku og 
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starfshlutfalls svarenda, þ.e. eftir því sem starfshlutfall var hærra, því fleiri börnum var að 

meðaltali sinnt í hverri viku (r = 0,399, p = 0,021).  

 

Tafla 16. Fjöldi barna sem sinnt er að meðaltali í viku (n = 52). 

Fjöldi barna Hlutfall 

1-9 börn 13,7% 

10-19 börn  19,6% 

20-29 börn 39,2% 

30-39 börn 23,5% 

40 eða fleiri 3,9% 

 

Líkt og tafla 17 gefur til kynna fór að meðaltali meiri tími í íhlutun vegna barns sem 

þarf flókin meðferðarúrræði miðað við barn sem þarf einföld úrræði. Tekið saman eru það 

rúmar 7,6 klukkustundir á móti 5,3 klukkustundum. Mestan mun mátti sjá á þeim tíma sem 

fer í skýrsluskrif eftir greiningartíma og að leggja fyrir greiningarpróf eða önnur matstæki. 
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Tafla 17. Áætlaður tími í mínútum sem fer í þjálfunartíma, undirbúning og umsýslu vegna 

barns eða unglings eftir hvort um er að ræða „einföld meðferðarúrræði“ (n = 35) eða 

„flókin meðferðarúrræði“ (n = 33) vegna málþroska- eða málhljóðaröskunar. 

Skilgreining Einföld meðferðarúrræði  

Tími í mínútum 

Flókin 

meðferðarúrræði 

Tími í mínútum 

Öflun bakgrunnsupplýsinga fyrir 

greiningartíma 

34 55 

Tími sem fer í að leggja fyrir 

greiningarpróf 

 eða önnur matstæki 

61 94 

Ráðgjöf til foreldra eða annarra eftir 

greiningartíma 

67 92 

Skýrsluskrif eftir greiningartíma 69 111 

Önnur umsýsla eftir greiningartíma 23 34 

Undirbúningur fyrir þjálfunartíma 18 23 

Tími sem fer í beina talþjálfun með 

barninu 

37 38 

Ráðgjöf til foreldra og önnur umsýsla eftir 

þjálfunartíma 

9 

 

11 

Alls 318 458 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á fyrirkomulag talþjálfunar barna og ungmenna, 

með áherslu á málhljóða- og málþroskaröskun og fá upplýsingar um starfsaðstöðu og bakgrunn 

talmeinafræðinga. Rannsókninni var ætlað að kanna fyrirkomulag þjónustu og ákefð íhlutunar, 

auk þess hvaða meðferðarleiðir væru notaðar vegna málhljóða- og málþroskaröskunar. 

Könnunin var send á rafrænu formi til allra talmeinafræðinga í Félagi talmeinafræðinga á 

Íslandi (FTÍ). Alls svöruðu 70 könnuninni en af þeim voru 68 starfandi þegar könnunin var 

gerð og þar af voru 61 sem kváðust vinna með börnum og/eða ungmennum. Tekið skal fram 

að þýði talmeinafræðinga er ekki stórt eða 128 manns þegar könnunin var lögð fyrir, þar af um 

80 sem störfuðu með börnum og ungmennum en það er sá skjólstæðingahópur sem þessi ritgerð 

fjallaði einkum um. Góð svörun fékkst við könnuninni í heild (rúmlega 76% miðað við 80 

manns) en svarendur slepptu þó mjög oft að svara stökum spurningum. Því eru á köflum fáir 

svarendur á bakvið spurningar sem hafa ber í huga við túlkun þeirra. Þó varpa niðurstöður ljósi 

á þjónustu og íhlutun talmeinafræðinga. Svarendur svöruðu vel flestir opnu spurningunum og 

fékkst heilmikið magn gagnlegra upplýsinga á þann hátt. 

Niðurstöður könnunarinnar sýna að algengast er að talmeinafræðingar á Íslandi starfi á 

einkarekinni stofu eða í skólakerfinu og jafnframt var algengast að íhlutun til barna og 

ungmenna fari fram á þeim stöðum. Sá tjáskiptavandi sem talmeinafræðingar unnu helst með 

þegar börn og ungmenni áttu í hlut voru málhljóða- og málþroskaröskun. Að sama skapi var 

algengast að talmeinafræðingar teldu sig hafa faglega sérþekkingu á umræddum tveimur 

röskunum. Þá voru hlutfallslega flestir skjólstæðingar talmeinafræðinga á aldrinum þriggja til 

fimm ára. Einstaklingsþjálfun var langalgengasta form þjálfunar hjá öllum talmeinafræðingum 

og flest börn og ungmenni fengu talþjálfun einu sinni í viku, í 31-45 mínútur í senn. Flestir 

sögðu að heildarfjöldi meðferðartíma væri yfir 20 skipti. Mikil breidd var í lengd 

meðferðarlotu, en algengast var að 6-8 vikur væru nefndar með meðferðarhléi í kjölfarið og 

síðan nýrri álíka langri þjálfunarlotu ef þörf krefði.  

Svo virðist sem stór hluti talmeinafræðinga noti blandaðar aðferðir í þjálfun vegna 

málhljóða- og málþroskaröskunar. Fleiri töldu sig vera mjög örugga þegar kom að því að velja 

meðferðarleið vegna málhljóðaröskunar og í heildina voru mjög fáir sem kváðust vera óöruggir 

að velja meðferðarleið fyrir málhljóða- eða málþroskaröskun. Þá nefndu flestir tímaskort vera 

ástæðu þess að erfitt væri að sinna faglegri endurmenntun en gott aðgengi og mikið framboð 

auðveldaði það hins vegar að einhverju leyti. Í þessum kafla verður fjallað nánar um 

niðurstöður rannsóknarinnar ásamt því að rætt verður um kosti hennar og takmarkanir. 
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5.1 Bakgrunnsupplýsingar, endurmenntun og sérfræðiþekking 

Flestir þeirra sem svöruðu könnuninni höfðu starfað sem talmeinafræðingar í 10 ár eða lengur 

og voru í fullu starfi. Líkt og fram hefur komið var það ekki fyrr en 2010 að kennsla í 

talmeinafræði hófst á háskólastigi (Félag talmeinafræðinga á Íslandi, e.d.a.) og má sjá í 

niðurstöðum að þeim fjölgar jafnt og þétt sem hafa tekið til starfa sem talmeinafræðingar eftir 

þann tíma. 

Margir sögðust vilja verja meiri tíma í faglega endurmenntun en að helsta hindrunin 

væri tímaskortur. Það virðist þó vera, samkvæmt svörum, að misjafnt sé eftir vinnustöðum 

hversu mikið svigrúm sé til að sinna faglegri endurmenntun, ásamt því að þeir 

talmeinafræðingar sem ekki sinni málhljóða- og málþroskaröskunum hafi eða gefi sér meiri 

tíma til að lesa greinar eða bækur. Mikilvægt er að fylgjast með nýjustu rannsóknum, viðhalda 

og auka þekkingu svo hægt sé að byggja meðferðir á gagnreyndum aðferðum eins og hægt er. 

Hugsanlegt er að mismunandi vinnustaðamenning sé þáttur í því, eða álag á vinnustað. 

Óskaniðurstaðan væri að allir talmeinafræðingar hefðu betra svigrúm til þess að sinna faglegri 

endurmenntun en hafa ber í huga að hver og einn talmeinafræðingur ber einnig ábyrgð á eigin 

endurmenntun. 

Flestir svarenda kváðust helst hafa sérþekkingu á málhljóðaröskun og málþroskaröskun 

og íhlutun vegna þeirra. Þá mátti sjá sterk tengsl milli sérsviðs og starfsaldurs, þ.e. eftir því 

sem starfsaldur var hærri því líklegra var að svarandi teldi sig hafa sérsvið. Það virðist því vera 

að með auknum starfsaldri telji talmeinafræðingar sig hafa víðtækari þekkingu á faglegum 

viðfangsefnum. Sú sérþekking sem talmeinafræðingar telja sig hafa samræmist þó e.t.v. ekki 

að fullu þeirri skilgreiningu sem fellur undir að vera með viðurkennda sérfræðiþekkingu því 

ekki er, enn sem komið er, hægt að fá slíka viðurkenningu hér á landi. Embætti landlæknis 

gefur út sérfræðileyfi til ýmissa annarra heilbrigðisstétta, s.s. lækna, sálfræðinga, 

félagsráðgjafa, hjúkrunarfræðinga og sjúkraþjálfara. Ýmis tækifæri gætu falist í svipuðu 

sérfræðileyfi til talmeinafræðinga.  

 

5.2 Þjónusta talmeinafræðinga 

Flestir þeirra talmeinafræðinga sem svöruðu könnuninni voru sjálfstætt starfandi (þ.e. á 

einkastofu) eða í skólakerfinu. Á heimasíðu ASHA kemur fram að flestir bandarískir 

talmeinafræðingar starfi í skólakerfinu. Niðurstöður þessarar könnunar benda til þess að það 

eigi við um rúman helming svarenda hér á landi (56,1%). Aftur á móti starfar mun hærra 

hlutfall hérlendis á einkareknum stofum (63,4%) samanborið við upplýsingar á umræddri 
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heimasíðu þar sem um fimmtungur er í hluta- eða fullu starfi á einkareknum stofum (American 

Speech-Language-Hearing Association [ASHA], e.d.b.). Þetta fyrirkomulag þjónustu hér á 

landi er í samræmi við niðurstöður COST rannsóknarinnar sem endurspeglar störf og 

starfsumhverfi talmeinafræðinga í Evrópu (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2020).  

Í könnuninni kom einnig fram að sá vandi sem talmeinafræðingar vinna helst með í 

meðferð barna og ungmenna væri málhljóða- og málþroskaröskun. Þetta samræmist því sem 

tíðkast annars staðar en fram hefur komið að stærstu skjólstæðingahópar talmeinafræðinga eru 

börn og ungmenni sem glíma við málhljóðaröskun og/eða málþroskaröskun (McLeod og 

Baker, 2014; Paul o.fl., 2018).  

Niðurstöður gefa til kynna að þrátt fyrir að algengara væri að svarendur veittu 

staðbundna meðferð, þ.e. augliti til auglitis, sagði fimmtungur svarenda að talþjálfun færi alltaf 

eða oft fram í gegnum fjarskiptabúnað með fjarþjálfun. Það er því nokkuð stór hópur sem fær 

talþjálfun í gegnum fjarþjálfun hér á landi. Sér í lagi þegar borið er saman við niðurstöður 

COST rannsóknarinnar (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2020), þar sem einungis um 5% svarenda 

á Íslandi sögðust veita fjarþjálfun með fjarfundabúnaði. Fjarþjálfun hefur verið að sækja í sig 

veðrið ef marka má umræðu í samfélaginu um þau mál. Áhugavert væri þó að vita hvort að 

ástandið í þjóðfélaginu á þeim tíma sem könnunin var opin, þ.e.a.s. þegar fyrsta bylgja COVID-

19 stóð hvað hæst, hafi haft einhver áhrif á þær tölur þótt svarendur hafi verið beðnir að miða 

svör sín við venjubundið tímabil fyrir COVID bylgjuna. Hugsanlegt er að einhverjir svarendur 

hafi fært þjálfun sína yfir í fjarþjálfun, þar sem ekki var hægt eða erfiðlega gekk að sinna 

talþjálfun augliti til auglitis á ákveðnu tímabili og að það endurspegli meiri fjölda nú 

samanborið við það sem fram kom í ofangreindri rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur o.fl. 

(2020). 

Aðeins lítill hluti talmeinafræðinga í könnuninni kvaðst sinna hópþjálfun. Hið 

„dæmigerða“ barn COST rannsóknarinnar, sem var með málþroskaröskun, hlaut einnig alla 

jafna einstaklingsíhlutun og átti það við um öll lönd sem tóku þátt í verkefninu, þar með talið 

Ísland (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2020). Samkvæmt McLeod og Baker (2014) var hlutfall 

barna með málhljóðaröskun sem fær hópmeðferð mun hærra eða 37%. Rannsóknir eru ekki á 

einu máli um hvort mælt sé með að barn sé í einstaklingsþjálfun eða ekki (Law o.fl., 2017; 

Dowden, 2006) en það virðist vera sem svo að í tengslum við vissar raskanir, líkt og alvarlega 

málþroskaröskun, sé mikilvægara að bjóða upp á einstaklingsþjálfun á meðan það gæti verið 

betra að vera oftar með hópþjálfun þegar um vægari frávik er að ræða, t.a.m. vegna 

málhljóðaröskunar. Mögulega mætti nýta betur hópþjálfun á Íslandi, sérstaklega þegar vægari 

frávik eiga í hlut, m.a. með það að markmiði að vinna á löngum biðlistum eftir talþjálfun. 
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Í niðurstöðum kom fram að um 80% svarenda notuðu stafræna tækni í talþjálfun með 

börnum og ungmennum með málhljóðaröskun og/eða málþroskaröskun og var algengast að 

spjaldtölva væri notuð við þjálfun. Líkt og nefnt var hér að framan var fyrsta bylgja af COVID-

19 í hámarki þegar könnunin var send út og gæti verið að það hafi haft áhrif á þær tölur, þrátt 

fyrir, eins og áður segir, að svarendur hefðu verið beðnir um að taka mið af hefðbundinni vinnu 

áður en vinnuaðstæður breyttust í kjölfar COVID-19. Mögulega færðu fleiri svarendur þjálfun 

sína yfir í fjarþjálfun, með tilheyrandi stafrænni tækni. 

 

5.3 Ákefð 

Ljóst er út frá svörum könnunarinnar að erfitt getur verið að gera tillögu að ákjósanlegu 

fyrirkomulagi þegar kemur að ákefð, sér í lagi í tengslum við hver sé heppilegur skiptafjöldi í 

þjálfun og yfir hve langt tímabil þjálfunin ætti að vara. Ekkert var fastmótað í svörunum og 

virtist fara eftir eðli vandans, skjólstæðingnum sjálfum og starfsstöð talmeinafræðingsins. Þetta 

er svipað því sem fram kom hjá McKean o.fl. (2019) en þau bentu einnig á að ákjósanlegur 

skammtur geti verið misjafn og hafi t.d. tegund meðferðar þar áhrif, sem og það sem verið er 

að þjálfa hverju sinni. Það virðist einnig vera að fræðimenn hafi ekki náð samkomulagi um 

hver sé ráðlagður fjöldi tíma og lengd tímabils enda ýmislegt sem haft getur þar áhrif. 

Nákvæmur skiptafjöldi meðal talmeinafræðinga á Íslandi er því á reiki og ljóst að þörf er á 

frekari rannsóknum, bæði er varðar fjölda skipta sem og heildarlengd þjálfunartímabils.  

 Eins og fram kom í fræðilegum inngangi er til nokkur fjöldi rannsókna þar sem sýnt 

hefur verið fram á árangur vissra meðferðarleiða í tengslum við ákveðnar raskanir. Þar má 

nefna samantekt Williams (2012) vegna málhljóðaröskunar, rannsóknir Storkel o.fl. (2017; 

2019) á orðaforðaþjálfun vegna málþroskaröskunar og rannsókn Justice o.fl. (2017) um tengsl 

tíðni og skammts íhlutunar. Vekja mætti betur máls á slíkum rannsóknum meðal íslenskra 

talmeinafræðinga og hvetja þannig til umræðu á meðal þeirra í hvaða tilvikum skammtur skipti 

máli en um leið um mikilvægi innihalds þjálfunartímans. Þrátt fyrir misræmi í svörum um 

fjölda skipta í þjálfun í núverandi könnun voru önnur sem voru meira afgerandi, t.d. sögðu 

langflestir að barn komi einu sinni í viku í þjálfun og að lengd þjálfunartíma sé að meðaltali 

31-45 mínútur. Það er í samræmi við könnun Ruggero o.fl. (2012) á talmeinaþjónustu í 

Ástralíu, þar sem fram komu nákvæmlega sömu niðurstöður í báðum tilfellum. 

Þegar kom að fjölda barna sem sinnt væri að meðaltali í viku hélst fjöldinn í hendur við 

starfshlutfall, þ.e. eftir því sem börnin voru fleiri þeim mun líklegra var að viðkomandi 

talmeinafræðingur væri í fullu starfi. Það sést vel á því að einungis þeir sem voru í fullu starfi 
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sinntu 30 börnum eða fleirum, á meðan flestir þeirra sem sinntu 20-29 börnum voru í fullu 

starfi og þeir sem sinntu 1-19 börnum að meðaltali á viku voru ýmist í hluta- eða fullu starfi. 

Þetta kallar einnig á frekari rannsóknir um hvað telst hæfilegur fjöldi skjólstæðinga sem hver 

og einn talmeinafræðingur hefur á sinni könnu á hverjum tíma fyrir sig. Líklegt er að 

skjólstæðingahópurinn, starfsumhverfi og aðrar starfsskyldur hafi áhrif á fjölda þeirra sem 

eðlilegt er að talmeinafræðingur sinni á hverjum tíma. 

 

5.4 Greining og meðferð 

Niðurstöður könnunarinnar gáfu til kynna að talmeinafræðingar virðast almennt reyna að nota 

greiningarpróf sem stöðluð eru að íslensku þýði. Vegna okkar fámenna málumhverfis er úrval 

af þeim prófum þó takmarkað, sér í lagi fyrir ákveðna hópa, líkt og t.d. unglinga og börn undir 

eins árs aldri. Það gæti verið ástæða þess að nokkrir nefndu próf sem ekki eru stöðluð eða próf 

sem hafa verið stöðluð að hluta en ekki gefin formlega út með próffræðilegum upplýsingum. Í 

stuttu máli má segja að svo virðist vera að talmeinafræðingum sé umhugað um að nota stöðluð 

próf. Það sést á því að þeir nota almennt slík próf þótt aðstæður leiði stundum til notkunar 

erlendra viðmiða, t.d. þegar ekki eru til próf fyrir tiltekinn aldurshóp hér á landi.  

Fram kom að flestir svarenda töldu sig nokkuð örugga í heildina þegar kom að því að 

velja viðeigandi meðferðarleið vegna málhljóða- eða málþroskaröskunar. Þó voru fáir sem 

merktu við möguleikann „mjög örugg(ur)“ (eingöngu um 28% fyrir málhljóðaröskun og 9% 

fyrir málþroskaröskun). Það er heldur minna en hjá talmeinafræðingum í Ástralíu sbr. 

niðurstöður McLeod og Baker (2014) en þar voru um 60% mjög öruggir að velja viðeigandi 

íhlutun fyrir barn með málhljóðaröskun. Þó verður að geta þess að tiltölulega fáir svöruðu 

spurningunum í þessari könnun eða aðeins 35 (vegna málþroskaröskunar) og 36 (vegna 

málhljóðaröskunar). Það má því velta því fyrir sér, miðað við hve fáir svöruðu spurningunum, 

hvort fleiri hefðu svarað ef þeir hefðu talið sig örugga með að velja viðeigandi meðferðarleiðir. 

Áhugavert var að ekki var marktæk fylgni milli starfsaldurs og hversu öruggir 

talmeinafræðingar eru að velja meðferðarleið. Þetta bendir til þess að talmeinafræðingar sem 

eru að hefja starfsferil sinn hafa jafnmikla eða -litla tiltrú á sér þegar kemur að því að velja 

ákjósanlega meðferðarleið fyrir skjólstæðinga sína og þeir sem eru með meiri starfsreynslu. 

Aðspurðir hversu oft svarendur leiddu hugann að þeim kenningum sem liggja að baki þeirrar 

meðferðarleiðar sem þeir hafa ákveðið að nota, sagðist mjög svipað hlutfall og í COST 

rannsókninni (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2020) hafa kenningar í huga hvort sem um væri að 

ræða „alltaf“, „stundum“ eða „aldrei“. Vert er þó að taka fram að þátttakendur í COST 
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könnuninni og í þessari könnun voru nánast þeir sömu en svarhlutfallið var þó mun minna í 

þeirri fyrrnefndu. Þegar litið er til þessarar könnunar voru mjög fáir sem svöruðu spurningunni 

og velta má vöngum yfir því hvort svarendur hafi veigrað sér við að svara vegna þess að þeir 

hugleiði ekki kenningar sem liggja að baki meðferðarleiðinni sem þeir nota eða hvort ástæða 

sé allt önnur. Þetta þyrfti að kanna frekar með rannsókn sem einblínir markvisst á kenningar 

og gagnreyndar meðferðarleiðir. 

Svör um sérstakar meðferðarleiðir sem mest eru notaðar vegna málhljóðaröskunar voru 

að sumu leyti sambærilegar niðurstöðum könnunar McLeod og Baker (2014). Það sem var 

sameiginlegt hjá báðum hópum var að talmeinafræðingar á Íslandi og Ástralíu nota oft nokkuð 

hefðbundna aðferð (þ.e. að vinna með stök hljóð í mismunandi umhverfi í orðum) sem og 

aðferðir sem lúta að því að þjálfa hljóðkerfisvitund. Aðrar aðferðir voru minna notaðar í þessari 

könnun í samanburði við þá áströlsku, sér í lagi kjarnorðaaðferð, en einnig lágmarkspör og 

hljóða-/orðahríð. Í tengslum við málþroskaröskun kom í ljós að talmeinafræðingar í þessari 

könnun notuðu aðferðir eins og að vinna með frásagnir, hlustun og málskilning, að endurtaka 

leiðrétt og lengingu setninga. Allar þessar aðferðir hafa sýnt sig vera árangursríkar (Coyne o.fl., 

2007; Weil og Schuele, 2019; Cleave o.fl., 2015). Þrátt fyrir að sýna hvaða aðferðir 

talmeinafræðingar á Íslandi nota helst mátti einnig sjá að stór hluti svarenda notaði blandaðar 

aðferðir vegna hvorrar röskunar fyrir sig fremur en að halda sig við ákveðnar meðferðarleiðir. 

Í þeim tilvikum sem ekki var merkt við stakar nálganir gæti það endurspeglað samsetningu 

skjólstæðingahópsins, t.d. er líklegra að aðferðir sem einblína á stýrifærni séu notaðar með 

eldri börnum á einhverfurófi sem er í heildina ekki stór hópur. Þetta á einnig við um stakar 

nálganir vegna málhljóðaröskunar en í þessari spurningu var m.a. stuðst við könnun McLeod 

og Baker (2014) vegna málhljóðaröskunar og algengar meðferðir sem nefndar eru í 

rannsóknum, eins og t.a.m. lágmarkspör. Hugsanlega má skýra það með því að þessar aðferðir 

henti ekki íslensku máli, t.d. sé erfiðara að nota lágmarkspör í íslensku en ensku vegna tíðra 

beygingarendinga í íslensku.  

McLeod og Baker (2014) minntust á það í grein sinni að nytsamlegt hefði verið að 

spyrja um það hvort talmeinafræðingar notuðu blandaðar aðferðir og af hvaða tagi slíkar 

aðferðir væru. Greinilegt er að sá möguleiki var mikilvægur í þessari könnun í ljósi þess hve 

margir á Íslandi fara þá leið. Það virðist vera að talmeinafræðingum finnst árangursríkt að 

blanda saman aðferðum í talþjálfun og gera það í miklum mæli sem er í samræmi við það sem 

fram kom hjá Kamhi (1999). Gera þyrfti enn fleiri rannsóknir á meðferðarleiðum fyrir 

málhljóða- og málþroskaraskanir og kanna hvernig þær henta íslenskum aðstæðum.  
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5.5 Annað  

Í tengslum við þjónustu í nærumhverfi barna töldu margir svarenda (66,7%) að það sveitarfélag 

sem þeir starfa hjá mæti þörfum barna í þessu tilliti. Þó virðist enn vanta upp á að íhlutun hefjist 

í kjölfar greiningar eða að þess sé gætt að auka önnur úrræði á meðan beðið er eftir talþjálfun. 

Því virðist enn krafa um, rétt eins og fram kom í skýrslu Hrafnhildar Ragnarsdóttur o.fl. (2012), 

að efla þurfi þátt íhlutunar og nauðsynlegt sé að leita leiða til þess að hægt sé að framfylgja 

því, hvort sem það tengist fjölgun talmeinafræðinga, hærra starfshlutfalli eða styttri biðlistum. 

Ljóst er að með tilkomu náms í talmeinafræði á Íslandi árið 2010 hefur talmeinafræðingum 

fjölgað til muna. Svarendur voru almennt sammála um að þrátt fyrir þessa fjölgun vanti enn 

upp á meðferðarúrræði í kjölfar greininga og þar mætti gera bragarbót á. 

 

5.5.1 Biðlistar 

Í skýrslu Hrafnhildar Ragnarsdóttur o.fl. (2012) kom fram að langir biðlistar væru eftir 

greiningu og talþjálfun. Erfiðlega virtist ganga með kerfinu eins og það var uppbyggt árið 2012 

að anna eftirspurn eftir þjónustu og um 400 börn biðu eftir þjónustu hjá sjálfstætt starfandi 

talmeinafræðingum á stærstu stofunum. Miðað við þau svör sem fengust úr núverandi könnun 

eru biðlistar hjá nánast öllum starfandi talmeinafræðingum eða hjá um 92% svarenda. Það er 

talsvert hærra hlutfall en kom fram í könnun McLeod og Baker (2014) þar sem hlutfall þeirra 

sem voru með biðlista eftir þjónustu var 67,7%. Áhugavert var að í þessari könnun kom fram 

að fleiri utan höfuðborgarsvæðisins svöruðu til um biðlista heldur en á höfuðborgarsvæðinu, 

en þeir sem störfuðu á höfuðborgarsvæðinu voru þó líklegri til að telja biðlistann of langan.  

Þrátt fyrir að talmeinafræðingum hafi fjölgað eru biðlistar enn langir sums staðar, sér í 

lagi hjá sjálfstætt starfandi talmeinafræðingum. Heildarniðurstöður sýndu að börn og ungmenni 

þurfa auk þess að bíða að meðaltali í eitt ár og fimm mánuði eftir talþjálfun og telja flestir þann 

biðtíma alltof langan. Áhugavert er að það er lengri tími miðað við það sem kom fram í skýrslu 

Hrafnhildar Ragnarsdóttur o.fl. (2012) þar sem ung börn þyrftu stundum að bíða í allt að ár 

eftir þjónustu. Hugsanlega má rekja lengri biðlista til þess að með fjölgun talmeinafræðinga 

eru fleiri prófanir eða skimanir gerðar sem leiða til fleiri greininga. Önnur möguleg ástæða gæti 

verið að leikskólakennarar eru meðvitaðri og vísa frekar til talmeinafræðings þegar þeir verða 

varir við frávik í tali og/eða máli barna og ungmenna. Þá má einnig velta því fyrir sér hvort 

fjölgun hafi orðið í tilvísun fjöltyngdra barna sem ekki ná nógu góðum tökum á íslenskunni, 

en það er hópur sem er oft vísað í talþjálfun. 
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Nokkur breidd var í svörum um fjölda barna á biðlistum en þau sem biðu voru allt frá 

10 til um og yfir 500. Fjöldinn virtist haldast í hendur við starfsstöð talmeinafræðinga og voru 

biðlistar jafnan mun lengri hjá þeim sem störfuðu á einkareknum stofum (allt að 500 börn) 

heldur en á skólaskrifstofum/þjónustumiðstöðvum (10-70 börn). Mikilvægt er þó að taka fram 

að yfirleitt starfa færri talmeinafræðingar á hverri þjónustumiðstöð miðað við einkarekna stofu 

sem skýrir hvers vegna fleiri börn eru biðlista hjá stofum. Í ljósi þess getur verið erfitt að bera 

þessar tölur saman en gera þyrfti heildstætt mat á biðlistum eftir starfsstöðvum sem og 

landsvæðum. Að lokum má nefna að líklegt er að sömu börnin séu skráð á nokkra staði 

(sérstaklega á einkareknum stofum) og það skekkir biðlistatölurnar enn frekar.  

Meðalbiðtími virðist vera lengri á Íslandi heldur en t.d. í rannsókn Ruggero o.fl. (2012) 

en spurningin um biðtíma í þessari könnun var þó ekki nógu skýr þar sem mögulegt var að 

svara í árum og mánuðum en í raun hefði einungis átt að gefa kost á að svara til um biðtíma í 

mánuðum. Hugsanlega þyrfti því að endurtaka þessa spurningu á öðrum vettvangi en þrátt fyrir 

þennan annmarka er ljóst er að fleiri börn bíða og biðtíminn er lengri en fram kom í áðurnefndri 

skýrslu Hrafnhildar Ragnarsdóttur o.fl. (2012). Löng bið eftir talþjálfun hefur ekki aðeins þau 

áhrif að möguleikar barna á snemmtækri íhlutun minnka (McGill og McLeod, 2019) heldur 

kom einnig fram í opnum svörum að biðlistar geti haft áhrif á þann tíma sem hver og einn 

skjólstæðingur fær, með þeim afleiðingum að þeir fái skemmri tíma en þeir þurfa. Leiða má 

jafnframt hugann að því hvort að langir biðlistar verði til þess að talmeinafræðingar taki inn 

fleiri börn í þjálfun en þeir treysta sér til og ráðlagt þykir. Fram hefur komið að of mikill fjöldi 

skjólstæðinga geti haft áhrif á árangur íhlutunar og ákvarðanatöku þegar íhlutun er skipulögð 

(Dowden o.fl., 2006; Brandel og Loeb, 2011). Áhrif biðlista á þjónustu talmeinafræðinga er 

því mikil og mikilvægt að finna úrbætur við hæfi.  

 

5.5.2 Álag 

Gera má ráð fyrir því að biðlistar hafi ekki síður áhrif á talmeinafræðingana sjálfa og geti leitt 

til aukins álags. Í niðurstöðum könnunarinnar mátti sjá tengsl álags og fjölda skjólstæðinga, 

þ.e. því fleiri skjólstæðingar þeim mun meira starfstengt álag. Eins kom fram að heildarvinna 

talmeinafræðinga, þ.e. áætlaður tími í mínútum sem fer í þjálfunartíma, undirbúning og 

umsýslu vegna barns og ungmennis, ýmist með einföld eða flókin meðferðarúrræði vegna 

málþroska-/málhljóðaröskunar, var talsvert meiri heldur en einungis tíminn sem fór í þjálfun 

með barninu sjálfu. Þar mátti sjá að heildartími fyrir einföld úrræði voru 318 mínútur og fyrir 

flókin 548 mínútur. Nánast sami heildartími í báðum tilvikum var áætlaður í sjálfan 
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þjálfunartímann (að meðaltali rúmlega 30 mínútur) og er það í samræmi við það sem flestir 

höfðu greint frá, þ.e. hver þjálfunartími væri að meðaltali 31-45 mínútur. Svörin varpa auk þess 

ljósi á það að önnur vinna er síst tímafrekari og þá sérstakega þegar um er að ræða flókin eða 

þyngri meðferðartilfelli. Það er því greinilegt að heildarvinna er talsvert meiri heldur en 

einungis sá tími sem fer í beina þjálfun og taka verður meira tillit til þessarar vinnu 

talmeinafræðinga, þ.e. að ekki er eingöngu um beina þjálfun að ræða, heldur einnig 

undirbúning, skýrsluskrif, ráðgjöf og aðra umsýslu í tengslum við hvern og einn skjólstæðing. 

Þetta er í samræmi við þá vinnu sem bandarísku talmeinafræðisamtökin (ASHA) hófu á sínum 

tíma, þ.e. að veita talmeinafræðingum „reiknivél“ til að mæla vinnuframlag (þ.e workload) á 

nákvæman hátt en ekki eingöngu að taka tillit til fjölda skjólstæðinga (þ.e. caseload) (sjá m.a. 

Dowden o.fl., 2006). Þetta væri e.t.v. nokkuð sem FTÍ gæti skoðað. Það kemur því ekki á óvart 

að nær helmingur svarenda sögðust hafa fundið mjög eða nokkuð oft fyrir álagi í starfi síðustu 

sex mánuði, sem er meira en eðlilegt getur talist og um fjórðungur sagðist stundum finna fyrir 

slíku álagi. Fleiri sem störfuðu utan höfuðborgarsvæðisins sögðust finna fyrir álagi en þeir sem 

störfuðu á höfuðborgarsvæðinu. Þá finna þeir sem starfa í skólakerfinu og á einkareknum 

stofum helst fyrir álagi en það var einnig nokkuð algengt á meðal þeirra sem starfa við 

endurhæfingu.  

Aðrir þættir sem leiddu til aukins álags voru fjöldi barna og starfshlutfall, þ.e. því fleiri 

börn eða hærra starfshlutfall, því líklegra var að svarendur kváðust hafa fundið fyrir fremur eða 

mjög miklu álagi. Álag í tengslum við fjölda barna samræmist rannsókn Blood o.fl. (2002) sem 

komust að því að fjöldi skjólstæðinga tengdist starfsánægju, þ.e. þeim mun færri skjólstæðingar 

þeim mun meiri starfsánægja. Dowden o.fl. (2006) og Brandel og Loeb (2011) greindu einnig 

frá því að aukinn fjöldi skjólstæðinga hefði áhrif á árangur talþjálfunar og ákvarðanatöku þegar 

íhlutun er skipulögð. Leiða má líkum að því að mikill fjöldi skjólstæðinga kalli á meiri 

heildarvinnu talmeinafræðinga sem gæti þá leitt til aukningu á álagi í starfi. Erlendis hefur álag 

aukist í kjölfar lagabreytinga (t.d. með Individuals with Disabilities Education Act (2004) og 

No Child Left Behind Act (2002)) og forvitnilegt væri að kanna nánar starfstengt álag meðal 

talmeinafræðinga hér á landi, hvort það hefur aukist á síðustu árum og þá helstu ástæður þess. 

Þannig má leita leiða til að draga úr álagi og streitu sem til lengri tíma getur leitt til kulnunar. 

 

5.6 Kostir og takmarkanir könnunarinnar  

Niðurstöður könnunarinnar veita góða innsýn í það hvernig þjónustu talmeinafræðinga á 

Íslandi er háttað. Könnunin samanstóð af mörgum spurningum og fengust því fjölbreyttar 
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upplýsingar með henni. Sá mikli fjöldi spurninga telst þó til takmarkanna þar sem ljóst var á 

svörum þátttakenda að nokkrir hættu að svara snemma og því var t.d. ekki hægt að nota svör 

allra þátttakenda þegar reiknuð var út fylgni. Þetta gæti hafa leitt til þess svarendur fóru hraðar 

í gegnum könnunina og því eru svörin þar af leiðandi hugsanlega ónákvæmari. Fram kom í 

svari eins þátttakanda í lok könnunnarinnar, að hann hefði gefið sér minni tíma til að hugsa 

svörin og flýtt sér að klára. Það er því möguleiki að betri og nákvæmari svörun hefði fengist 

með styttri og afmarkaðri könnun. Engu að síður er að hægt nýta sér þessar upplýsingar til að 

gera styttri og markvissari kannanir um málefni sem brenna á talmeinafræðingum hverju sinni. 
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6 Ályktanir 
Þessari rannsókn var ætlað að veita innsýn í störf og þjónustu talmeinafræðinga á Íslandi. 

Markmiðið var að kanna þjónustu, ákefð og meðferðarleiðir talmeinafræðinga sem starfa með 

börnum og ungmennum. Líkt og kom fram í umræðu voru stundum fáir svarendur að baki 

spurningu og fara þarf því varlega í túlkun einstakra spurninga. Eins og áður segir voru þó opnu 

spurningunum almennt vel svarað og fengust margvíslegar upplýsingar með könnuninni í 

heild.  

Þrátt fyrir að búast mætti við að sumar af niðurstöðunum yrðu sambærilegar erlendum 

rannsóknum var mikilvægt að kanna aðstæður á Íslandi til þess að fá haldbærar upplýsingar 

um þjónustuna hérlendis. Þannig er hægt að leggja þær upplýsingar til grundvallar þegar horft 

er til þess hvernig hægt er að bæta þjónustuna í stað þess að vísa eingöngu til erlendra 

rannsókna þar sem starfsumhverfið er ekki endilega eins og á Íslandi. Eins og nefnt var í 

umræðunni hér að framan var lagt upp með að kanna íhlutun talmeinafræðinga m.t.t. þjónustu 

og ákefðar. Þar kom m.a. fram að þrátt fyrir að hægt væri að einhverju leyti að sjá hvað tíðkast 

hér á landi í tengslum við ákefð, hefðu ýmis atriði áhrif á ákvörðun talmeinafræðinga eins og 

hvers konar vanda skjólstæðingar glíma við og hvar þeir starfa (þ.e. eðli starfsins), auk þess 

sem mikilvægt er að hafa í huga að taka þarf tillit til þarfa hvers skjólstæðings fyrir sig. Í 

inngangi var ýjað að mikilvægi þess að fræðimenn og fagmenn komi sér saman um 

skilgreiningar og viðmið í tengslum við ákefð en niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna 

að talmeinafræðingar hér á landi taka mið af röskun skjólstæðings og aldri þegar þeir ákveða 

hvers konar meðferð er veitt og virðast reyna eftir bestu getu að taka mið af þörfum hvers 

skjólstæðings fyrir sig. Hins vegar er ljóst að biðlistar og vinnuaðstæður ráða töluverðu um það 

hversu lengi einstaklingar eru í talþjálfun og það atriði þarf að rannsaka betur.  

Fram kom í niðurstöðum að heildarvinnustundir talmeinafræðinga séu umtalsvert fleiri 

heldur en einungis sá tími sem barn og ungmenni er í beinni þjálfun. Þennan þátt þarf að skoða 

betur sem liður í að draga úr starfstengdu álagi sem virðist vera töluvert meðal 

talmeinafræðinga. Auk þess er vísbending um að langir biðlistar auki einnig álag í starfi en 

nauðsynlegt er að finna leiðir til að vinna á slíkum listum, hvort tveggja fyrir talmeinafræðinga 

og skjólstæðinga þeirra. Þá nota flestir talmeinafræðingar stafræna tækni að einhverju marki í 

þjálfun auk þess sem fjartalþjálfun hefur aukist, en líkt og komið var inn á í umræðum er 

hugsanlegt að COVID-19 hafi haft einhver áhrif þar. Ef það er raunin væri áhugavert að kanna 

hvort það muni koma til með hafa áhrif á fyrirkomulag talmeinaþjónustu til lengri tíma eða 

einungis á meðan takmarkanir á hefðbundinni þjónustu vegna COVID-19 standa yfir. Jafnframt 



65 

 

væri áhugavert að skoða hvort viðhorf talmeinafræðinga til fjartalþjálfunar hafi breyst með 

COVID-19.  

 Líkt og komið var inn á hér að framan bauð hið mikla umfang verkefnisins ekki upp á 

að vinna úr öllum niðurstöðum könnunnarinnar og næstu skref eru því að ljúka þeirri vinnu. 

Niðurstöðurnar munu þó nýtast talmeinafræðingum þar sem þær varpa ljósi á talmeinaþjónustu 

hér á landi og hvernig hinu íslenska starfsumhverfi talmeinafræðinga er háttað. Bundin er von 

við að niðurstöður þessarar könnunar stuðli að leiðum til úrbóta á ákveðnum þáttum, t.d. að 

draga úr starfstengdu álagi, til þess að tryggja sem ákjósanlegastar vinnuaðstæður fyrir 

talmeinafræðinga og bæta þannig enn frekar þjónustu við skjólstæðinga þeirra.  
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Fylgiskjal 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kæru talmeinafræðingar! 

  

Með þessu bréfi leita ég til allra starfandi talmeinafræðinga á Íslandi, hversu lítið sem 

starfshlutfallið kann að vera. Hér að neðan er krækja inn á spurningakönnunina. Þessi 

spurningakönnun er hluti af meistaraverkefni mínu í talmeinafræði við HÍ (leiðbeinandi: Þóra 

Másdóttir). Markmið rannsóknarinnar er að athuga þjónustu talmeinafræðinga á breiðum 

grundvelli en mest þó umfang þjónustu og verklag talmeinafræðinga annars vegar og 

meðferðarleiðir talþjálfunar hins vegar. Þær upplýsingar sem fást úr könnuninni munu koma 

að góðum notum við að auka eða bæta gæði þeirrar þjónustu sem talmeinafræðingar veita. 

  

Könnunin mun leiða þátttakendur áfram á þann hátt að þeir sem ekki starfa með börnum og 

ungmennum á Íslandi í dag munu ekki svara öllum spurningum hans, heldur einungis þeim 

sem varða faglega endurmenntun og bakgrunnsupplýsingar. 

  

Það er von mín að sem flestir sjái sér fært að svara könnuninni. Svörin eru ekki rekjanleg og 

er fullum trúnaði heitið, auk þess sem svarendum er hvorki skylt að svara einstaka spurningu 

né listanum í heild. 

  

Þar sem þýðið er fámennt er mikilvægt að fá sem flesta þátttakendur til þess að niðurstöður 

verði sem áreiðanlegastar og gefi sem besta mynd af þjónustu talmeinafræðinga. 

  

Í könnuninni eru svarendur stundum beðnir að hafa fjórar undanfarandi vinnuvikur í huga en 

í ljósi aðstæðna í samfélaginu nú langar mig að biðja svarendur að miða við fjórar 

„venjulegar“ vinnuvikur. 

  

Í von um jákvæðar undirtektir! 

Sigurlaug Helga Þorleifsdóttir, meistaranemi í talmeinafræði, sth186@hi.is 

Þóra Másdóttir, lektor, tm@hi.is 

  

Hér er slóð inn á könnunina: https://www.surveymonkey.com/r/N2HP6Y8 
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Fylgiskjal 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kæru talmeinafræðingar. 
 

Þessi póstur varðar meistararannsóknina Meðferðarleiðir, umfang og ákefð talþjálfunar: 

Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga. 

  

Ég vil þakka aftur fyrir góð viðbrögð við könnuninni. Nú vantar aðeins herslumuninn upp 

á og vona ég að sem flestir sem ekki hafa svarað gefi sér tíma. Ég ítreka að allir geti svarað, 

óháð vinnustað og aldri skjólstæðinga, en sérstaklega óska ég eftir svörum frá þeim sem 

vinna með börnum og ungmennum. Hvert svar skiptir sköpum í svo fámennu félagi sem FTÍ 

er. 

  

Hér er slóðin inn á könnunina: https://www.surveymonkey.com/r/N2HP6Y8 

  

 

Fyrirfram þakkir, 

  

Sigurlaug Helga Þorleifsdóttir, meistaranemi 

sth186@hi.is 
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Fylgiskjal 3 

Spurningar í hnotskurn og fjöldi svarenda fyrir hverja spurningu. 

Nr. Spurning Fjöldi 

þáttakenda 

sem svöruðu (n) 

1 Starfar þú sem talmeinafræðingur á Íslandi um þessar 

mundir? 

70 

2 Starfar þú með börnum og/eða ungmennum? 68 

3 Á hvaða aldri eru skjólstæðingar sem til þín koma? 

Vinsamlega merktu við allt sem við á. 

61 

4 Með hvaða vanda vinnur þú helst með börnum og/eða 

ungmönnum? 

Vinsamlega merktu við fimm helstu sviðin eftir algengi 

með 1-5, þar sem 1 er það sem þú vinnur oftast með, 2 

það sem þú vinnur næst oftast með og svo koll af kolli. 

60 

5 Yfir hversu langan tíma að meðaltali kemur hvert 

barn/ungmenni til þín í þjálfun í einu? 

53 

6 Í hversu mörg skipti að meðaltali kemur hvert barn og/eða 

ungmenni til þín í þjálfun? 

51 

7 Hversu oft í viku að meðaltali kemur hvert barn og/eða 

ungmenni til þín í þjálfun? 

52 

8 Miðað við síðastliðnar fjórar vikur (eða álíka langt 

venjubundið starfstímabil), hversu langur er hver 

þjálfunartími yfirleitt hjá þér? 

52 

9 Hve mörgum börnum og/eða ungmennum sinnir þú að 

meðaltali í viku? 

51 

10 Hvar fer íhlutun þín fram? 52 

11 Ert þú með skjólstæðinga (börn og/eða ungmenni) í 

hópþjálfun? 

52 

15 Ímyndaðu þér barn og/eða ungling sem þarf einföld 

meðferðúrræði vegna málþroska-/málhljóðaröskunar. 

Reyndu að áætla þann tíma í mínútum sem fer í 

þjálfunartíma, undirbúning og umsýslu vegna þessa barns 

og/eða unglings. 

35 

16 Ímyndaðu þér barn og/eða ungling sem þarf flókin 

meðferðúrræði og mikla aðstoð vegna málþroska- 

/málhljóðaröskunar. Reyndu að áætla þann tíma í 

mínútum sem fer í þjálfunartíma, undirbúning og 

umsýslu 

vegna þessa barns og /eða unglings. 

33 
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18 Hvers konar aðferð velur þú með flestum börnum og/eða 

ungmennum sem þú sinnir í talþjálfun? 

35 

19 Hversu oft vinnur þú almennt með undirstöðuþætti 

málþroska í þjálfun? 

36 

20 Hversu oft notar þú eftirfarandi próf sem eru á íslensku og 

eru stöðluð? 

Vinsamlega merktu við allt sem við á. 

Ef hakað var við önnur stöðluð próf/matslistar, hvaða? 

36 

21 Hversu oft notar þú eftirfarandi þýdd en óstöðluð próf 

(fyrir íslenskt þýði)? 

Vinsamlega merktu við allt sem við á. 

Ef hakað var við önnur þýdd próf/matslistar, hvaða? 

36 

22 Hvaða málþroskapróf (stöðluð eða óstöðluð að íslensku 

þýði) leggur þú oftast fyrir eftirfarandi aldurshópa: 

Smábörn (1-2 ára) 

Leikskólabörn (3-5 ára) 

Grunnskólabörn (6-12 ára) 

Unglinga (13-17 ára) 

31 

23 Hefur þú notað eitthvað af eftirtalinni stafrænni tækni sem 

verkfæri í talþjálfun með börnum og/eða 

ungmennum með málhljóðaröskun og/eða 

málþroskaröskun? 

Vinsamlega merktu við allt sem við á. 

36 

24 Hversu örugg(ur) eða óörugg(ur) ertu með að velja 

viðeigandi meðferðarleið þegar þú skipuleggur íhlutun 

fyrir barn og/eða ungmenni með málhljóðaröskun? 

36 

25 Þegar barn og/eða ungmenni hefur mörg villuhljóð, hvað 

hefur helst áhrif á ákvörðun þína varðandi hvaða 

hljóð skal byrja að þjálfa? 

Vinsamlega merktu við sem við á. 

36 

26 Hér fyrir neðan er listi af meðferðarleiðum fyrir börn 

og/eða ungmenni með málhljóðaröskun. 

Vinsamlegast gefðu til kynna hversu oft þú notar hverja 

og eina nálgun í þjálfun. 

Önnur meðferðarleið, hvaða? 

33 

27 Hversu örugg(ur) eða óörugg(ur) ertu með að velja 

viðeigandi meðferðarleið þegar þú skipuleggur íhlutun 

fyrir barn og/eða ungmenni með málþroskaröskun? 

35 

28 Hér fyrir neðan er listi af aðferðum sem notaðar eru vegna 

málþroskaröskunar. 

Vinsamlegast gefðu til kynna hversu oft þú notar hverja 

og eina nálgun í þjálfun. 

Önnur meðferðarleið, hvaða? 

34 
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29 Þegar kemur að því að ákveða meðferðarleið, hversu oft 

leiðir þú hugann að þeim kenningum sem liggja að 

baki henni? 

35 

30 Finnst þér þær meðferðarleiðir sem þú notar í þjálfun vera 

árangursríkar? 

Vinsamlega nefndu eina tiltekna leið (undir hvorn lið ef 

það á við). 

23 

42 Er biðlisti eftir talþjálfun þar sem þú starfar? 

Ef já, u.þ.b. hve mörg börn og/eða ungmenni eru á honum? 

35 

43 Hversu lengi þurfa börn og/eða ungmenni að bíða eftir 

þjálfun að meðaltali? 

31 

44 Ef þú ert með biðlista, hvaða aðferðir hafa reynst bestar við 

að vinna á slíkum lista, þ.e. að draga úr 

neikvæðum áhrifum hans? 

22 

45 Hversu langur eða stuttur telur þú að sá tími sem barn 

og/eða ungmenni þarf að bíða eftir þjálfun (miðað við 

þinn biðlista) sé? 

34 

48 Á síðustu 5 árum, finnst þér hafa orðið miklar eða litlar 

breytingar á nærþjónustu við börn og ungmenni í 

því sveitarfélagi sem þú starfar er varðar greiningu/mat á 

tal- og málmeinum? 

22 

49 Á síðustu 5 árum, finnst þér hafa orðið miklar eða litlar 

breytingar á nærþjónustu við börn og ungmenni í 

því sveitarfélagi sem þú starfar er varðar íhlutun vegna tal- 

og málmeina? 

22 

50 Í því sveitarfélagi sem þú starfar, hversu mikil eða lítil 

áhersla er lögð á að mæta þörfum barna og 

ungmenna með frávik í tali og máli? 

T.d. með ráðningu talmeinafræðinga, möguleikum á 

íhlutun, meðvitund sveitarfélagsins um málaflokkinn 

o.s.frv. 

27 

51 Hversu mikilvæg eru eftirfarandi atriði til að bæta þjónustu 

við börn og ungmenni með frávik í tali og máli 

innan skólakerfisins? 

32 

52 Hvað væri hægt að gera til að styrkja þjónustu við börn og 

ungmenni með frávik í tali og máli? 

Vinsamlega merktu við allt sem við á. 

28 

55 Hversu oft lestu grein og/eða bókarkafla um: 42 

56 Hversu oft hefur þú sótt ráðstefnur eða námskeið á 

síðastliðnum 3 árum? 

42 

57 Hversu oft hlustar þú og/eða horfir á rafræn námskeið eða 

hlaðvarp (e. podcast)? 

41 
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58 Ef það á við, lýstu því hvað sé auðvelt við að sinna faglegri 

endurmenntun. 

18 

60 Hvar vinnur þú? 42 

61 Hver er aldur þinn? 41 

62 Hversu lengi hefur þú starfað sem talmeinafræðingur? 42 

63 Ertu í (spurt um starfshlutfall) 43 

64 Hvar starfar þú? 

Vinsamlega merktu við allt sem við á. 

41 

65 Á hvaða sviði telur þú þig hafa sérþekkingu? 

Vinsamlega merktu við allt sem við á. 

41 

66 Hversu oft hefur þú fundið fyrir álagi í starfi á síðustu 6 

mánuðum, sem er meira en eðlilegt getur talist? 

43 

 

 

 


