
Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga

Hér á eftir koma spurningar sem þú ert vinsamlega beðin(n) um að svara eftir allra bestu getu. Þær
upplýsingar sem fást úr eftirfarandi spurningum munu koma að góðum notum við að auka eða
bæta gæði þeirrar þjónustu sem talmeinafræðingar veita.

Áður en byrjað er ber að upplýsa þig um að þér er hvorki skylt að svara einstökum spurningum né
spurningalistanum í heild. 

Þú getur ávallt tekið hlé frá því að svara með því að loka vafranum þínum. Þegar þú smellir aftur á
hlekkinn sem kom í tölvupóstinum getur þú haldið áfram að svara frá þeim stað sem þú hættir
síðast.

Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og þau eru ekki rekjanleg til einstaklinga.

1. Starfar þú sem talmeinafræðingur á Íslandi um þessar mundir?

Já

Nei
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2. Starfar þú með börnum og/eða ungmennum?

Já, einvörðungu með börnum og/eða ungmennum

Já, með börnum og/eða ungmennum og fullorðnum

Nei, starfa ekki með börnum og/eða ungmennum
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3. Á hvaða aldri eru skjólstæðingar sem til þín koma? 
Vinsamlega merktu við allt sem við á.

Ungbörn (<1 ár)

Smábörn (1-2 ára)

Leikskólabörn (3-5 ára)

Grunnskólabörn (6-12 ára)

Unglingar/ungmenni (13-17 ára)
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Málþroskaröskun

Málhljóðaröskun og/eða
mállegt verkstol/apraxía
barna

Málnotkun og félagsleg
tjáskiptafærni (e.
pragmatics)

Óhefðbundnar
tjáskiptaleiðir

Stam og/eða flausturmæli

Slök hljóðkerfisvitund
og/eða lestrartengdir
erfiðleikar

Tjáskiptavandi sem
tengist þroskahömlun
og/eða fötlun

Þvoglumæli

Kyngingarvandi eða aðrir
erfiðleikar tengdir
fæðuinntöku

Tjáskiptavandi sem
tengist
heyrnarskerðingu/heyrnarl
eysi

Skarð í gómi og/eða vör

Annað, hvað?

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.



Hér verður spurt um íhlutun

Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga

Vinsamlega svaraðu miðað við venjubundið tímabil í starfi, t.d. miðað við febrúar 2020 eða aðrar
fjórar hefðbundnar starfsvikur, eftir því sem við á.

5. Yfir hversu langan tíma að meðaltali kemur hvert barn/ungmenni til þín í þjálfun í einu?

8 vikur eða skemur

9–12 vikur

13–16 vikur

17–20 vikur

Lengur en 20 vikur

Margir talmeinafræðingar fara aðrar leiðir við að skipuleggja þjálfun. Ef það á við þig, vinsamlega lýstu því í nokkrum orðum (t.d.
ef þú tekur börn í ákveðinn fjölda vikna, gefur þeim frí og tekur svo aftur í aðra törn o.s.frv.).

6. Í hversu mörg skipti að meðaltali kemur hvert barn og/eða ungmenni til þín í þjálfun?

1–4 skipti

5–8 skipti

9–12 skipti

13–16 skipti

17–20 skipti

Oftar en 20 skipti

Margir talmeinafræðingar fara aðrar leiðir við að skipuleggja þjálfun. Ef það á við þig, vinsamlega lýstu því í nokkrum orðum.

7. Hversu oft í viku að meðaltali kemur hvert barn og/eða ungmenni til þín í þjálfun?

Sjaldnar en 1 sinni í mánuði

1 sinni í mánuði

1 sinni á hálfum mánuði

1 sinni í viku

2 sinnum sinnum í viku

3–5 sinnum í viku

Margir talmeinafræðingar fara aðrar leiðir við að skipuleggja þjálfun. Ef það á við þig, vinsamlega lýstu því í nokkrum orðum.



8. Miðað við síðastliðnar fjórar vikur (eða álíka langt venjubundið starfstímabil), hversu langur er hver
þjálfunartími yfirleitt hjá þér?

15 mínútur eða skemri

16–30 mínútur

31–45 mínútur

46–60 mínútur

Lengur en 60 mínútur

Margir talmeinafræðingar fara aðrar leiðir við að skipuleggja þjálfun. Ef það á við þig, vinsamlega lýstu því í nokkrum orðum

9. Hve mörgum börnum og/eða ungmennum sinnir þú að meðaltali í viku?

1–9 börnum

10–19 börnum

20–29 börnum

30–39 börnum

40–49 börnum

50 eða fleirum

 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei

Í leik-/grunnskóla

Á skrifstofu
þjónustumiðstöðvar eða
skólaskrifstofu

Á ríkisrekinni stofnun
(t.d. GRR eða HTÍ)

Á einkarekinni stofu

Á sjúkrastofnun (t.d.
Landspítala)

Í gegnum
fjarskiptabúnað með
fjarþjálfun

Á heimili barns

Annað, hvar?

10. Hvar fer íhlutun þín fram?



11. Ert þú með skjólstæðinga (börn og/eða ungmenni) í hópþjálfun?

Alltaf

Oft

Stundum

Sjaldan

Aldrei

Ef þú merktir við a., b. eða c., undir hvaða kringumstæðum ertu helst með hópþjálfun?
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12. Tekur þú hlé á þjálfun?

Já, með öllum

Já, með flestum

Já, með sumum

Já, með fæstum

Nei
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Hvers vegna tekur þú hlé
á þjálfun? (T.d. vegna
meðferðarplans, biðlista,
tel það árangursríkara, tel
það hagkvæmara).

Yfir hve langan tíma að
meðaltali tekur þú hlé á
þjálfun?

Hverjir eru kostir þess að
gera hlé á þjálfun?

Hverjir eru gallar þess að
gera hlé á þjálfun?

13. Hlé á þjálfun:



Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga

14. Hver er helst ástæða þess að þú útskrifar börn og/eða unglinga? 
Vinsamlega merktu við allt sem við á.

Ég vísa þeim annað þegar vandi þeirra liggur ekki á mínu sérsviði

Þau hafa náð aldurssvarandi viðmiðum og þurfa ekki frekari íhlutun

Ég er með of mörg börn á biðlista svo ég verð að útskrifa börn fyrr en ég myndi vilja

Ég útskrifa börn/unglinga sem eru að flytjast á milli skólastiga

Ég útskrifa börn sem hafa náð grunnskólaaldri og vísa til talmeinaþjónustu viðkomandi grunnskóla

Ég útskrifa unglinga sem náð hafa framhaldsskólaaldri

Annað, hvað?
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Eftirfarandi tvær spurningar eru til þess fallnar að auðvelda talmeinafræðingum og þeim sem semja
um kaup og kjör fyrir þeirra hönd að skilgreina tíma sem fer í annað en að vera eingöngu með barn
og/eða ungling í beinni talþjálfun.

Öflun
bakgrunnsupplýsinga fyrir
og í greiningartíma:

Tími sem fer í að leggja
fyrir greiningarpróf eða
önnur matstæki:

Ráðgjöf til foreldra eftir
greiningartíma (t.d. að
greina frá niðurstöðum
greiningar):

Ráðgjöf til annarra en
foreldra eftir
greiningartíma (t.d. að
greina frá niðurstöðum
greiningar):

Skýrsluskrif eftir
greiningartíma:

Önnur umsýsla eftir
greiningartíma:

Undirbúningur fyrir
þjálfunartíma:

Tími sem fer í beina
talþjálfun með barninu:

Ráðgjöf til foreldra (t.d. að
setja fyrir heimaverkefni)
eftir þjálfunartíma:

Önnur umsýsla eftir
þjálfunartíma:

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:



Öflun
bakgrunnsupplýsinga fyrir
og í greiningartíma:

Tími sem fer í að leggja
fyrir greiningarpróf eða
önnur matstæki:

Ráðgjöf til foreldra eftir
greiningartíma (t.d. að
greina frá niðurstöðum
greiningar):

Ráðgjöf til annarra en
foreldra eftir
greiningartíma (t.d. að
greina frá niðurstöðum
greiningar):

Skýrsluskrif eftir
greiningartíma:

Önnur umsýsla eftir
greiningartíma:

Undirbúningur fyrir
þjálfunartíma:

Tími sem fer í beina
talþjálfun með barninu:

Ráðgjöf til foreldra (t.d. að
setja fyrir heimaverkefni)
eftir þjálfunartíma:

Önnur umsýsla eftir
þjálfunartíma:

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:
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Auðveld (Geta t.d. verið
einföld framburðarfrávik)

Meðal (T.d. nokkuð
„venjulegur“
skjólstæðingur með
meðalflókna umsýslu)

Mjög erfið (T.d.
skjólstæðingar sem eru
með flóknar eða erfiðar
raskanir og þurfa mikla
umsýslu auk talþjálfunar)

17. Í samræmi við spurningar 15 og 16, hvert er hlutfall (%) „auðveldra“, „meðal erfiðra“ og „mjög erfiðra“
tilvika (hugsað út frá börnum og/eða unglingum í talþjálfun), síðustu 4 vikur í starfi (eða álíka langt
venjubundið starfstímabil)?



Hér verður spurt nánar um íhlutun.
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 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei

Þjálfaramiðuð aðferð (e.
clinician-directed
approach)

Barnamiðuð aðferð (e.
child-centered
approach)

Blönduð aðferð (e.
hybrid approach)

Umhverfið (e. millieu
teaching)

Aðrar aðferðir, hvaða?

18. Hvers konar aðferð velur þú með flestum börnum og/eða ungmennum sem þú sinnir í talþjálfun?

 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei Vil ekki svara

Orðaforði (t.d. kenna ný orð)
(merkingarfræði, e.
semantics)

Setningafræði (t.d. lengd
setninga, uppbygging
setninga, orðaröð) (e. syntax)

Orðhlutafræði/beygingarfræði
(t.d. málfræði) (e.
morphology)

Málnotkun (þekking á
samskiptum og notkun
málsins í félagslegum
aðstæðum (e. pragmatics)

Hljóð-/hljóðkerfisfræði (t.d.
framburður hljóða, rím,
hljóðavitund, sundurgreining
o.s.frv.) (e. phonetics)

19. Hversu oft vinnur þú almennt með undirstöðuþætti málþroska í þjálfun?
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 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei

Málfærni ungra barna
(MUB)

Orðaskil

TOLD-2P

TOLD-2I

Málhljóðapróf ÞM

Önnur stöðluð
próf/matslista

Ef hakað var við önnur stöðluð próf/matslistar, hvaða?

20. Hversu oft notar þú eftirfarandi próf sem eru á íslensku og eru stöðluð? 
Vinsamlega merktu við allt sem við á.

 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei

CELF-4 (eða aðra
útgáfu)

CELF-Preschool

PLS

Önnur þýdd
próf/matslista

Ef hakað var við önnur þýdd próf/matslistar, hvaða?

21. Hversu oft notar þú eftirfarandi þýdd en óstöðluð próf (fyrir íslenskt þýði)?
Vinsamlega merktu við allt sem við á.

Smábörn (1-2 ára)

Leikskólabörn (3-5 ára)

Grunnskólabörn (6-12
ára)

Unglinga (13-17 ára)

Viltu bæta einhverju við
svar þitt?

22. Hvaða málþroskapróf (stöðluð eða óstöðluð að íslensku þýði) leggur þú oftast fyrir eftirfarandi
aldurshópa:
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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.

Nei, ég nota ekki stafræna tækni

Snjallsíma

Spjaldtölvu

Tölvu

Önnur stafræn tækni, hvaða?



Hér verður spurt um meðferðarleiðir vegna málhljóðaröskunar.
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24. Hversu örugg(ur) eða óörugg(ur) ertu með að velja viðeigandi meðferðarleið þegar þú skipuleggur
íhlutun fyrir barn og/eða ungmenni með málhljóðaröskun?

Mjög örugg(ur)

Fremur örugg(ur)

Í meðallagi

Fremur óörugg(ur)

Mjög óörugg(ur)

Viltu bæta einhverju við svar þitt?

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.

Móttækileg hljóð (e. stimulable)

Málhljóð sem börn tileinka sér snemma

Villuhljóð sem eru einungis í einni stöðu innan orðs/orða

Villuhljóð á mörgum stöðum innan orðs/orða

Málhljóð sem eru ekki móttækileg

Málhljóð sem börn læra seint

Málhljóð í nafni barnsins

Málhljóð sem foreldri/barn vill geta sagt

Annað, hvað?



 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei Vil ekki svara

Hljóðahríð/orðahríð (e.
auditory bombardment)

Lágmarkspör (e.
minimal pairs)

Hámarkspör (e.
maximal pairs) eða
fjölþættar andstæður (e.
multiple oppostitions)

Kjarnorðameðferð (e.
core vocabulary)

Lotuaðferð (e. cycles)

Þjálfun á stökum
hljóðum í mismunandi
orðum og umhverfi

Endurtekningar á
hljóðum og orðum (e.
drill)

Tákn eða táknrænar
hreyfingar með (t.d.
eins og í Lubbi finnur
málbein eða Lærum og
leikum með hljóðin)

Hljóð- eða
hljóðkerfisvitund
meðfram
framburðarþjálfun

Talfæraæfingar

Blandaðar aðferðir (e.
eclectic approach), þ.e.
sambland ýmissa
aðferða en ekki farið
alfarið eftir einni
ákveðinni meðferðarleið
hverju sinni

Önnur meðferðarleið, hvaða?

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.



Hér verður spurt um meðferðarleiðir vegna málþroskaröskunar.
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27. Hversu örugg(ur) eða óörugg(ur) ertu með að velja viðeigandi meðferðarleið þegar þú skipuleggur
íhlutun fyrir barn og/eða ungmenni með málþroskaröskun?

Mjög örugg(ur)

Fremur örugg(ur)

Í meðallagi

Fremur óörugg(ur)

Mjög óörugg(ur)

Viltu bæta einhverju við svar þitt?



 Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei Vil ekki svara

Vinna með frásagnir,
þ.e. röð, uppbygging
o.s.frv. (talaðar og
ritaðar eftir aldri barns)

Vinna með mismunandi
„lög“ í orðaforða,
grunnorðaforða (e. tier
1), millilag (e. tier 2) og
sérfræðiorðaforða (e.
tier 3)

Lengingu setninga
(tveggja til þriggja orða
setningar og lengingar á
þeim)

Vinna með hlustun og
málskilning

„Orðaspjall“

„Samræðulestur“
(orðaforði)

Aðferðir sem einblína á
stýrifærni (e. executive
function)

Nota myndræn
meðferðagögn

Ýta undir
samtalshæfni/-færni

Endurtaka leiðrétt (e.
recasting)

Blandaðar aðferðir (e.
eclectic approach), þ.e.
sambland ýmissa
aðferða en ekki farið
alfarið eftir einni
ákveðinni meðferðarleið
hverju sinni

Önnur meðferðarleið, hvaða?

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.
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Almennt um íhlutun.

29. Þegar kemur að því að ákveða meðferðarleið, hversu oft leiðir þú hugann að þeim kenningum sem
liggja að baki henni?

Alltaf

Oft

Stundum

Sjaldan

Aldrei

Viltu bæta einhverju við svar þitt?

Ef já, hvernig þá?

Ef nei, hvers vegna ekki?

Viltu bæta einhverju við
svar þitt?

30. Finnst þér þær meðferðarleiðir sem þú notar í þjálfun vera árangursríkar? 
Vinsamlega nefndu eina tiltekna leið (undir hvorn lið ef það á við).



Hér verður spurt um þjálfun tví- eða fjöltyngdra barna.
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Íslensku sem fyrsta mál?

Íslensku sem annað mál?

31. Um það bil hversu hátt hlutfall (%) barna og/eða ungmenna sem þú sinnir hafa:

32. Á síðustu 5 árum, finnst þér það hlutfall hafa:

Aukist

Minnkað

Staðið í stað

Viltu bæta einhverju við svar þitt?

33. Telur þú þig örugga(n) eða óörugga(n) að veita tví- eða fjöltyngdum börnum og/eða ungmönnum
talþjálfun?

Mjög örugga(n)

Fremur örugga(n)

Í meðallagi

Fremur óörugga(n)

Mjög óörugga(n)

Vinsamlega tilgreindu hér hvers vegna örugga(n) eða öörugga(n)

34. Hafa börn og/eða ungmenni sem þurfa talþjálfun almennt aðgang að íhlutun á sínu móðurmáli?

Já

Nei

Veit ekki

Viltu bæta einhverju við svar þitt?

35. Ef þér finnst úrræði skorta varðandi talþjálfun tví-/fjöltyngdra barna og/eða ungmenna, hvað telur þú
helst vera til úrbóta?



36. Hversu vel eða illa telur þú að talmeinafræðinám þitt hafi undirbúið þig með að vera með tví- eða
fjöltyngd börn og/eða ungmenni í talþjálfun vegna málþroskaröskunar?

Mjög vel

Fremur vel

Í meðallagi

Fremur illa

Mjög illa

Viltu bæta einhverju við svar þitt?



Hér verður spurt um vinnu með fjölskyldum.

Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga

37. Hversu oft taka foreldrar þátt í markmiðasetningu?

Alltaf

Oft

Stundum

Sjaldan

Aldrei

38. Hversu oft fylgjast foreldar eða aðrir fjölskyldumeðlimir með þjálfunartímum?

Alltaf

Oft

Stundum

Sjaldan

Aldrei

39. Hversu oft sendir þú heimavinnu með barninu og/eða ungmenninu til foreldra eða annarra
fjölskyldumeðlima?

Alltaf

Oft

Stundum

Sjaldan

Aldrei

Vil ekki svara

40. Hversu oft sendir þú heimavinnu með barninu til leikskólans?

Alltaf

Oft

Stundum

Sjaldan

Aldrei

Vil ekki svara



Jákvæð, á hvaða hátt?

Neikvæð, á hvaða hátt?

Viltu bæta einhverju við
svar þitt?

41. Telur þú að þátttaka fjölskyldu hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á árangur þjálfunar?



Hér verður spurt um biðlista.

Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga

42. Er biðlisti eftir talþjálfun þar sem þú starfar?

Já

Nei

Ef já, u.þ.b. hve mörg börn og/eða ungmenni eru á honum?

Ár:

Mánuðir:

43. Hversu lengi þurfa börn og/eða ungmenni að bíða eftir þjálfun að meðaltali?

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?

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?

Alltof langur

Aðeins of langur

Hæfilegur

Aðeins of stuttur

Alltof stuttur

Viltu bæta einhverju við svar þitt?

46. Hefur þú einhverjar athugasemdir varðandi ferlið frá því að barn og/eða ungmenni fær tilvísun og þar til
það mætir til talmeinafræðings?



47. Forgangsraðar þú börnum og/eða ungmennum fyrir talmeinaþjónustu á einhvern hátt?
T.d. eftir aldri, alvarleika röskunar o.s.frv.

Já

Nei

Ef já, hvernig og hvers vegna?



Hér verður spurt um þjónustu innan sveitarfélaga.

Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga

Miklar, á hvaða hátt?

Litlar, á hvaða hátt?

Viltu bæta einhverju við
svar þitt?

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?

Miklar, á hvaða hátt?

Litlar, á hvaða hátt?

Viltu bæta einhverju við
svar þitt?

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?

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.

Mjög mikil

Fremur mikil

Í meðallagi

Fremur lítil

Mjög lítil eða engin



 Mjög mikilvægt Fremur mikilvægt Lítið mikilvægt Alls ekki mikilvægt

Auka þekkingu leik- og
grunnskólakennara á
frávikum í tali og máli

Fjölga
talmeinafræðingum

Fjölga öðrum
sérfræðingum sem
sinna börnum með
frávik í tali og máli

Auka áherslu á
snemmtæka íhlutun

Stuðla að auknum
stöðugleika í
starfsmannahaldi

Annað, hvað?

51. Hversu mikilvæg eru eftirfarandi atriði til að bæta þjónustu við börn og ungmenni með frávik í tali og
máli innan skólakerfisins?

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.

Breyta skipulagi þjónustunnar og hvernig hún er veitt

Breyta því hver veitir þjónustuna

Breyta forgangsröðun

Hefur þú athugasemd um einhvern eða alla liði í þessari spurningu?

53. Hvaða skref væri að þínu mati mikilvægt að stíga til að auka gæði þjónustunnar?

54. Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með samkomulagið á milli Velferðarráðuneytisins (VEL) og
Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 2014?

Mjög ánægð(ur)

Fremur ánægð(ur)

Í meðallagi

Fremur óánægð(ur)

Mjög óánægð(ur)

Veit ekki

Ef fremur eða mjög óánægð(ur), hvernig breytingar viltu helst sjá?



Hér verður spurt um faglega endurmenntun.

Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga

 
Vikulega eða

oftar 2 vikna fresti Mánaðarlega Hálfs árs fresti 1 sinni á ári
Sjaldnar en 1

sinni á ári

Framburð og
hljóðkerfisvitund

Málþroska

Aðrar raskanir

Viltu bæta einhverju við svar þitt?

55. Hversu oft lestu grein og/eða bókarkafla um:

56. Hversu oft hefur þú sótt ráðstefnur eða námskeið á síðastliðnum 3 árum?

Oftar en 10 sinnum

5–9 sinnum

4–8 sinnum

1–3 sinnum

Hef ekki sótt ráðstefnur eða námskeið á síðastliðnum 3 árum

Ef við á, hver er helsta ástæða þess að þú hefur sjaldan eða aldrei sótt ráðstefnur eða námskeið á þessu tímabili?

57. Hversu oft hlustar þú og/eða horfir á rafræn námskeið eða hlaðvarp (e. podcast)?

1 sinni í mánuði eða oftar

1–3 mánaða fresti

4–7 mánaða fresti

8–12 mánaða fresti

Sjaldnar en 1 sinni á ári

58. Ef það á við, lýstu því hvað sé auðvelt við að sinna faglegri endurmenntun.

59. Ef það á við, lýstu því hvað sé erfitt við að sinna faglegri endurmenntun.



Bakgrunnsupplýsingar

Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga

60. Hvar vinnur þú?

Reykjavík

Öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu

Utan höfuðborgarsvæðisins

61. Hver er aldur þinn?

35 ára eða yngri

36–54 ára

55 ára eða eldri

62. Hversu lengi hefur þú starfað sem talmeinafræðingur?

1 ár eða skemur

2–3 ár

4–6 ár

7–10  ár

Lengur en 10 ár

63. Ertu í:

Fullu starfi

Hlutastarfi

Fæðingarorlofi

Leyfi

Annað, hvað?



64. Hvar starfar þú?
Vinsamlega merktu við allt sem við á.

Á einkarekinni stofu

Í skólakerfinu (skóla, leikskóla)

Í háskóla

Í sjálfstæðum rannsóknum

Á sjúkrahúsi

Á annars konar ríkisrekinni stofnun (t.d. GRR eða HTÍ)

Í endurhæfingu

Annað, hvar?

65. Á hvaða sviði telur þú þig hafa sérþekkingu? 
Vinsamlega merktu við allt sem við á.

Málþroskaröskun

Málhljóðaröskun

Boðskiptavandi

Stam og/eðaflausturmæli

Slök hljóðkerfisvitund og/eða lestrartengdir erfiðleikar

Tjáskiptavandi sem tengist þroskahömlun og/eða fötlun

Raddveilur

Kyngingarvandi eða aðrir erfiðleikar tengdir fæðuinntöku

Málstol

Tjáskiptavandi sem tengist heyrnarskerðingu/heyrnarleysi

Skarð í gómi og/eða vör

Ekkert sérsvið

Annað, hvað?



Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga

66. Hversu oft hefur þú fundið fyrir álagi í starfi á síðustu 6 mánuðum, sem er meira en eðlilegt getur talist?

Mjög oft

Nokkuð oft

Stundum

Fremur sjaldan

Aldrei

Vil ekki svara

Á ekki við

Viltu bæta einhverju við svar þitt?



Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga

67. Hefur þú einhverjar ábendingar eða athugasemdir um efni könnunarinnar sem þú vilt bæta við?


	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Question Title
	1. Starfar þú sem talmeinafræðingur á Íslandi um þessar mundir?


	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Question Title
	2. Starfar þú með börnum og/eða ungmennum?


	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Question Title
	3. Á hvaða aldri eru skjólstæðingar sem til þín koma?  Vinsamlega merktu við allt sem við á.


	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	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.

	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Hér verður spurt um íhlutun
	Question Title
	5. Yfir hversu langan tíma að meðaltali kemur hvert barn/ungmenni til þín í þjálfun í einu?

	Question Title
	6. Í hversu mörg skipti að meðaltali kemur hvert barn og/eða ungmenni til þín í þjálfun?

	Question Title
	7. Hversu oft í viku að meðaltali kemur hvert barn og/eða ungmenni til þín í þjálfun?

	Question Title
	8. Miðað við síðastliðnar fjórar vikur (eða álíka langt venjubundið starfstímabil), hversu langur er hver þjálfunartími yfirleitt hjá þér?

	Question Title
	9. Hve mörgum börnum og/eða ungmennum sinnir þú að meðaltali í viku?
	10. Hvar fer íhlutun þín fram?

	Question Title
	11. Ert þú með skjólstæðinga (börn og/eða ungmenni) í hópþjálfun?



	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Question Title
	12. Tekur þú hlé á þjálfun?


	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	13. Hlé á þjálfun:

	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Question Title
	14. Hver er helst ástæða þess að þú útskrifar börn og/eða unglinga?  Vinsamlega merktu við allt sem við á.


	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	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:
	Question Title
	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:


	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	17. Í samræmi við spurningar 15 og 16, hvert er hlutfall (%) „auðveldra“, „meðal erfiðra“ og „mjög erfiðra“ tilvika (hugsað út frá börnum og/eða unglingum í talþjálfun), síðustu 4 vikur í starfi (eða álíka langt venjubundið starfstímabil)?

	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Hér verður spurt nánar um íhlutun.
	18. Hvers konar aðferð velur þú með flestum börnum og/eða ungmennum sem þú sinnir í talþjálfun?
	Question Title
	19. Hversu oft vinnur þú almennt með undirstöðuþætti málþroska í þjálfun?



	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	20. Hversu oft notar þú eftirfarandi próf sem eru á íslensku og eru stöðluð?  Vinsamlega merktu við allt sem við á.
	Question Title
	21. Hversu oft notar þú eftirfarandi þýdd en óstöðluð próf (fyrir íslenskt þýði)? Vinsamlega merktu við allt sem við á.

	Question Title
	22. Hvaða málþroskapróf (stöðluð eða óstöðluð að íslensku þýði) leggur þú oftast fyrir eftirfarandi aldurshópa:


	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Question Title
	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.


	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Hér verður spurt um meðferðarleiðir vegna málhljóðaröskunar.
	Question Title
	24. Hversu örugg(ur) eða óörugg(ur) ertu með að velja viðeigandi meðferðarleið þegar þú skipuleggur íhlutun fyrir barn og/eða ungmenni með málhljóðaröskun?

	Question Title
	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.

	Question Title
	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.



	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Hér verður spurt um meðferðarleiðir vegna málþroskaröskunar.
	Question Title
	27. Hversu örugg(ur) eða óörugg(ur) ertu með að velja viðeigandi meðferðarleið þegar þú skipuleggur íhlutun fyrir barn og/eða ungmenni með málþroskaröskun?

	Question Title
	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.



	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Question Title
	29. Þegar kemur að því að ákveða meðferðarleið, hversu oft leiðir þú hugann að þeim kenningum sem liggja að baki henni?

	Question Title
	30. Finnst þér þær meðferðarleiðir sem þú notar í þjálfun vera árangursríkar?  Vinsamlega nefndu eina tiltekna leið (undir hvorn lið ef það á við).


	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Hér verður spurt um þjálfun tví- eða fjöltyngdra barna.
	31. Um það bil hversu hátt hlutfall (%) barna og/eða ungmenna sem þú sinnir hafa:
	Question Title
	32. Á síðustu 5 árum, finnst þér það hlutfall hafa:

	Question Title
	33. Telur þú þig örugga(n) eða óörugga(n) að veita tví- eða fjöltyngdum börnum og/eða ungmönnum talþjálfun?

	Question Title
	34. Hafa börn og/eða ungmenni sem þurfa talþjálfun almennt aðgang að íhlutun á sínu móðurmáli?

	Question Title
	35. Ef þér finnst úrræði skorta varðandi talþjálfun tví-/fjöltyngdra barna og/eða ungmenna, hvað telur þú helst vera til úrbóta?

	Question Title
	36. Hversu vel eða illa telur þú að talmeinafræðinám þitt hafi undirbúið þig með að vera með tví- eða fjöltyngd börn og/eða ungmenni í talþjálfun vegna málþroskaröskunar?



	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Hér verður spurt um vinnu með fjölskyldum.
	Question Title
	37. Hversu oft taka foreldrar þátt í markmiðasetningu?

	Question Title
	38. Hversu oft fylgjast foreldar eða aðrir fjölskyldumeðlimir með þjálfunartímum?

	Question Title
	39. Hversu oft sendir þú heimavinnu með barninu og/eða ungmenninu til foreldra eða annarra fjölskyldumeðlima?

	Question Title
	40. Hversu oft sendir þú heimavinnu með barninu til leikskólans?

	Question Title
	41. Telur þú að þátttaka fjölskyldu hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á árangur þjálfunar?



	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Hér verður spurt um biðlista.
	Question Title
	42. Er biðlisti eftir talþjálfun þar sem þú starfar?
	43. Hversu lengi þurfa börn og/eða ungmenni að bíða eftir þjálfun að meðaltali?

	Question Title
	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?

	Question Title
	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?
	46. Hefur þú einhverjar athugasemdir varðandi ferlið frá því að barn og/eða ungmenni fær tilvísun og þar til það mætir til talmeinafræðings?

	Question Title
	47. Forgangsraðar þú börnum og/eða ungmennum fyrir talmeinaþjónustu á einhvern hátt? T.d. eftir aldri, alvarleika röskunar o.s.frv.



	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Hér verður spurt um þjónustu innan sveitarfélaga.
	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?
	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?
	Question Title
	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.

	Question Title
	51. Hversu mikilvæg eru eftirfarandi atriði til að bæta þjónustu við börn og ungmenni með frávik í tali og máli innan skólakerfisins?

	Question Title
	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.

	Question Title
	53. Hvaða skref væri að þínu mati mikilvægt að stíga til að auka gæði þjónustunnar?

	Question Title
	54. Ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með samkomulagið á milli Velferðarráðuneytisins (VEL) og Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 2014?



	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Hér verður spurt um faglega endurmenntun.
	55. Hversu oft lestu grein og/eða bókarkafla um:
	Question Title
	56. Hversu oft hefur þú sótt ráðstefnur eða námskeið á síðastliðnum 3 árum?

	Question Title
	57. Hversu oft hlustar þú og/eða horfir á rafræn námskeið eða hlaðvarp (e. podcast)?

	Question Title
	58. Ef það á við, lýstu því hvað sé auðvelt við að sinna faglegri endurmenntun.

	Question Title
	59. Ef það á við, lýstu því hvað sé erfitt við að sinna faglegri endurmenntun.



	Könnun meðal starfandi talmeinafræðinga
	Bakgrunnsupplýsingar
	Question Title
	60. Hvar vinnur þú?

	Question Title
	61. Hver er aldur þinn?

	Question Title
	62. Hversu lengi hefur þú starfað sem talmeinafræðingur?

	Question Title
	63. Ertu í:
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