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Formáli 

Höfundur verks hefur alltaf haft mikinn áhuga á málþroska ungra barna, í áfanganum 

Málþroski og þróun málnotkunar kviknaði svo áhugi höfundar á málsýnum. Út frá þessu 

tvennu kviknaði hugmynd að verkinu sem var svo útfærð í samráði við leiðbeinendur. Ég vil 

þakka leiðbeinendum mínum Jóhönnu T. Einarsdóttur og Sigríði Ólafsdóttur fyrir allan þeirra 

stuðning og hvatningu, leiðbeiningar, góð ráð og þolinmæði meðan á skrifunum stóð. Ég vil 

þakka mömmu minni fyrir stuðning og hvatningu og fyrir að hafa trú á mér. Ég vil þakka 

foreldrum barnanna í rannsókninni fyrir að gefa samþykki sitt og þær upplýsingar sem þeir 

lögðu til rannsóknarinnar og ég vil þakka börnunum sem ég tók málsýni af fyrir hjálpina. Ég vil 

þakka Ástu Maríu Björnsdóttur leikskólastjóra fyrir að hvetja mig til að fara í frekara nám til að 

öðlast réttindi sem leikskólakennari, fyrir hvatningu hennar og stuðning meðan á náminu stóð.  

Ég vil þakka Eygló Guðmundsdóttur fyrir aðstoð við SPSS og Ingu Elínborgu Bergþórsdóttur 

fyrir prófarkalestur. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann 

að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  
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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis var að skoða máltjáningu ungra barna með það að leiðarljósi að 

skoða breytileika í máltjáningu þeirra með mismunandi mælitækjum og nokkra áhrifaþætti í 

máltöku barnanna út frá spurningalista sem foreldrar svöruðu. Þátttakendur í rannsókninni 

voru 20 börn á aldursbilinu 25 til 32 mánaða, tíu drengir og tíu stúlkur. Tekin voru málsýni og 

skoðað fyrir hvert barn meðallengd segða, heildarfjöldi orða, fjöldi mismunandi orða og 

hlutfall málfræðivilla. Þá var markmiðið að skoða orðaforða barnanna út frá Orðaskilum sem 

foreldrar fylltu út og skoða mögulega áhrifaþætti um máltöku barnanna með því að biðja 

foreldra um að svara spurningalista (sjá Viðauka B). Spurt var hvenær barnið sagði sitt fyrsta 

orð, hve oft lesið væri fyrir barnið og hvort og hve mikinn aðgang barnið hefði að snjalltækjum. 

Rannsóknin beindist að því að kanna einstaklingsmun í sjálfsprottnu tali og tengsl á milli 

málsýna og málþroskaprófsins Orðaskil. Einnig var skoðað hvort það væri munur á færni í 

máltjáningu eftir kynjum og aldri.       

 Helstu niðurstöður voru þær að mikill breytileiki einkenndi málþroska barnanna og 

kom það fram bæði í mæliþáttum málsýna og einnig að mati foreldra með Orðaskilum. Ekki 

var marktækur munur milli kynja á þeim mæliþáttum sem skoðaðir voru út frá málsýnum og 

Orðaskilum. Há fylgni var milli meðallengdar segða, heildarfjölda orða og fjölda mismunandi 

orða, þ.e. þau börn sem voru með háa tölu í meðallengd segða voru einnig með háa tölu í 

heildarfjölda orða og fjölda mismunandi orða. Það var einnig mikill breytileiki þegar skoðuð 

var notkun sagnorða en breytileiki var lítill þegar skoðuð var notkun lýsingarorða og fornafna. 

Niðurstöður málsýna og Orðaskila sýndu fram á að börn á sama aldri geta verið með mjög 

ólíkan orðaforða. Meðalhá fylgni var milli mæliþátta málsýna og Orðaskila, þ.e. þau börn sem 

voru með háa tölu í heildarfjölda orða voru yfirleitt með háa tölu úr Orðaskilum og öfugt. Mjög 

misjafnt var hve oft var lesið fyrir börnin, ýmist 3-4 sinnum í viku eða daglega. Helmingur 

barnanna hafði engan aðgang að snjalltækjum, flest höfðu lítinn og mjög fá daglegan aðgang. 

Mun færri stúlkur höfðu aðgang að snjalltækjum en drengir.  
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Abstract 

Variability in young childrens language development 

The main goal of this research was to investigate the variability in young children’s language 

skills and explore a few possible influencing factors by taking language samples. The focus was 

on mean length of utterances, total number of words, total number of different words and 

the proportion of grammatical errors. Another goal was to look at the children's vocabulary 

by asking parents to fill out the language test Orðaskil and look at possible influence factors in 

the language development of the children by asking the parents to answer a questionnaire 

(See Viðauki B). Parents were asked about when their child said their first word, how often 

they read for their child and if and how much access the child had to smart devices. The 

participants were from 25 to 32 months old, ten boys and ten girls. The research aims to look 

at individual differences in spontaneous speaking among the children and the correlation 

between the language sampels and the Icelandic language test Orðaskil. The research aim was 

also to find out if there was a difference in language skills based on genger and age.  

The main results of the research was that there was a large diversity in the children‘s 

language skills, which was evidenced both from the language samples and Orðaskil. There was 

not a significant difference between boys and girls. The correlation between mean length of 

utterances, total number of words and number of different words was high. The correlation 

between total number of words in language samples and Orðaskil was medium high. The 

correlation between Orðaskil and reading was medium high and acces to smart devices was 

negative. Children at same age can have very different vocabulary skills and in some cases girls 

outperform boys. How often parents read for their child was also very different, some parents 

read 3-4 times per week but others read every day. Half of the children had no access to smart 

devices, most of them had little access and only a few had daily access. Fewer girls had access 

to smart devices than boys.   
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1 Inngangur  

1.1 Mikilvægi málþroska  

Talað er um að tungumálið sé með því mikilvægasta sem við höfum í lífinu (Brooks og Kempe, 

2012). Til að geta átt í samskiptum við aðra er mikilvægt að hafa orðaforða til að tjá sig, hvort 

sem það er við foreldra, kennara eða vini í leikskólanum. Það er erfiðara að tengjast jafnöldrum 

félagslega þegar orðin vantar, byggja upp félagslegan leik og góða vináttu. Málþroski er því 

gífurlega mikilvægur partur af þroska ungra barna og hefur áhrif á og tengsl við annan þroska. 

Mikilvægt er að styðja við málþroska ungra barna með því að auka orðaforða þeirra og í 

leiðinni styðja við annan þroska eins og t.d. félagsþroska og vitsmunaþroska. Í samskiptum við 

umönnunaraðila myndast tengsl milli fullorðins einstaklings og barns sem ýta undir þroska 

barnsins (Brooks og Kempe, 2012). Sum börn þurfa á aukinni málörvun að halda umfram önnur 

börn, til að auka orðaforða þeirra sem svo eykur möguleika þeirra í félagslegum samskiptum 

og námi síðar meir. Það er partur af fagmennsku kennara í leikskólastarfi að stuðla að velferð 

og menntun leikskólabarna. Það eru mannréttindi að hafa jafnan rétt til náms og það er skylda 

leikskóla að veita þeim börnum sem þess þurfa sérkennslu, þar sem velferð þeirra er höfð að 

leiðarljósi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  Sum börn sem eru með lítinn 

orðaforða þarfnast snemmtækrar íhlutunar í formi málörvunar. Það er mikilvægt að veita 

snemmtæka íhlutun strax og áhyggjur vakna, en ekki bíða eftir því að málþroski barnsins aukist 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014). Talað er um að því fyrr sem íhlutun byrjar því meir 

aukast líkurnar á því að markviss málörvun sem barnið fær beri árangur (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir o.fl., 2014).  

 

1.2 Þróun málþroska 

Börn ná smátt og smátt tökum á málþroskanum. Í upphafi byrja þau að segja stök orð. Síðar 

fara þau að tengja saman nokkur orð og mynda stuttar og einfaldar setningar. Með auknum 

orðaforða verða setningarnar lengri og ítarlegri. Ung börn eru misjafnlega vel stödd í 

málþroska og er mikilvægt að veita börnum markvissa málörvun til að ýta undir málþroska 

þeirra  og veita snemmtæka íhlutun ef þörf er á. Þegar orðin vantar er erfiðara að tengjast 

jafnöldrum félagslega og byggja upp félagslegan leik og góða vináttu. Ein leið til að sjá hvar 

barn stendur í málþroska er að taka málsýni (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur 
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Þorsteinsdóttir, 2015). Málsýni gefur mynd af máltjáningu barnsins í daglegum samskiptum, 

sýnir hvernig barnið notar málið í samskiptum við umhverfið, hvaða setningar og orð barnið 

notar og hversu gott vald það hefur á framburði orða. Það er margt sem þarf að hafa í huga 

þegar taka á málsýni, það er t.d. mikilvægt að samtalið sé leitt af barninu og rannsakandi hefur 

það hlutverk að vera hvetjandi til að ýta undir að barnið tjái sig með orðum (Jóhanna T. 

Einarsdóttir, 2021, 1 júní). Það er misjafnt eftir aldri barns hvaða aðstæður henta þegar 

málsýni eru tekin. Þegar málsýni eru tekin af börnum á leikskólaaldri er algengt að þau eigi sér 

stað í leik barnsins og í gegnum leikinn er hægt að fá fram sjálfsprottið tal, sem er lýsandi fyrir 

máltjáningu barnsins (Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2018). 

 

1.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessa verkefnis var að skoða breytileika í máltjáningu barnanna með mismunandi 

mælitækjum. Með því að taka málsýni er ætlunin að skoða meðallengd segða, heildarfjölda 

orða, fjölda mismunandi orða og hlutfall málfræðivilla. Þá er markmiðið að skoða orðaforða 

barnanna út frá Orðaskilum sem foreldrar verða beðnir um að fylla út og skoða mögulega 

áhrifaþætti um máltöku barnanna með því að biðja foreldra um að svara spurningalista (sjá 

Viðauka B). Spurt var hvenær barnið sagði sitt fyrsta orð, hve oft lesið væri fyrir barnið og hvort 

og hve mikinn aðgang barnið hefði að snjalltækjum. Svörin gefa skýrari mynd af málumhverfi 

barnsins, þar sem spurt er út í þætti sem geta haft áhrif á málþroska barnsins. Mikilvægt var 

að sjá hve oft lesið væri fyrir barnið og hvort og hve mikil snjalltækjanotkun barnsins væri þar 

sem snjalltækjanotkun hefur aukist mikið á undanförnum árum og þá ekki síst hvort um væri 

að ræða efni á íslensku eða ensku. Gengið var út frá nokkrum rannsóknarspurningum sem 

leitað verður svara við í þessari rannsókn: 

 

1. Hversu breytileg er máltjáning barna á aldrinum 25 til 32 mánaða í sjálfsprottnu tali 

mælt með málsýnum? 

2. Hversu breytilegur er orðaforði barna á aldrinum 25 til 32 mánaða samkvæmt mati 

foreldra?  

3. Eru tengsl milli málfærni barna í málsýnum og mats foreldra á orðaforða þeirra? 

4. Er munur á stúlkum og drengjum á mælikvörðum málsýna og í orðaforða? 
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5. Eru tengsl milli aldurs og orðaforða? 

6. Hver er fylgni á milli Orðaskila og lesturs foreldra með börnum og hversu mikinn 

aðgang þau hafa að snjalltækjum? 
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2 Fræðilegur kafli 

2.1 Máltaka barna 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á tjáskiptum og máltöku barna, bæði íslenskar og erlendar. 

Með tungumálinu geta ung börn komið hugsunum sínum, skoðunum og tilfinningum á 

framfæri við aðra (Bloom, 1993). Tungumálið er því mjög mikilvægt ungum börnum til að þau 

geti átt í samskiptum við aðra. Börn þurfa því að læra orð til að geta tjáð sig við aðra. Fyrst um 

sinn eiga þessi tjáskipti sér stað heima við foreldra og systkini og síðar er um að ræða tjáskipti 

við kennara og vini í leikskólanum, svo dæmi séu tekin. Talað er um að börn læri tungumálið 

með því að skilja samhengi orðanna. Það er því ekki nóg fyrir barn að heyra orð, barnið verður 

að skilja hvað orðið þýðir til að geta notað það sjálft í tjáningu sinni og hafa þekkingu á því 

hvenær og í hvaða samhengi á að nota orðið (Bloom, 1993). Í kaflanum verður fjallað um 

hvernig umhverfið getur haft áhrif á máltöku barna og einnig hvort og hvernig málumhverfi 

barna heima fyrir hefur áhrif. Einnig verður fjallað um hvort tekjur foreldra og menntun mæðra 

geti tengst málþroska hjá börnum. Að lokum verður kannað hvernig málumhverfi barna í 

leikskólanum getur haft áhrif á máltöku barna.  

  

2.2 Umhverfið 

Umhverfið sem ung börn eru í, frá fæðingu til fimm ára aldurs skiptir mestu máli þegar kemur 

að þróun í málþroska (Justicea o.fl., 2018). Umhverfi getur þó haft misjöfn áhrif á málörvun 

hjá börnum hvort sem um ræðir heima fyrir eða í leikskólanum og geta sum börn því verið sein 

til tals og með lítinn orðaforða og þar af leiðandi með slakan málþroska. Umönnunaraðilar 

fyrstu mánuðina eru gjarnan foreldrar og síðar bætast við aðrir t.d. kennarar í leikskóla og geta 

þeir auðveldlega stutt við málþroska ungra barna, sem dæmi með því að tala við barnið, leggja 

orð á hluti og athafnir og með því að lesa fyrir barnið eða syngja fyrir það. Með því að fylgjast 

með umhverfi sínu, sjá og heyra það sem þar á sér stað safna ung börn ýmsum upplýsingum 

sem þau nýta sér síðar. Börn læra margt í gegnum félagsleg tengsl en með því að herma eftir 

þeim fullorðnu læra þau athafnir og orð sem þeim tengjast. Séu félagsleg tengsl góð eru börn 

betur í stakk búin til að læra tungumálið. Börn safna orðum sem þau heyra í minnið sitt og 

orðin þurfa að festast í minninu til að börn geti tileinkað sér þau og notað í samskiptum við 

aðra. Líklegra er að börn læri að segja þau orð sem þau heyra mörgum sinnum eða endurtekið, 
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því með því að heyra orðin oft er líklegra að börnin muni þau (Brooks og Kempe, 2012). Því er 

mikilvægt að hinir fullorðnu segi sömu orðin aftur og aftur og leggi orð á hluti og athafnir í 

umhverfi barnsins, því með endurtekningu orða aukast líkurnar á því að barnið tileinki sér 

orðin á þann hátt að geta notað þau til að tjá sig  við aðra. Það skiptir því miklu máli að hinir 

fullorðnu, foreldrar og kennarar, séu hvetjandi og að umhverfið sem barnið er í sé málörvandi, 

bæði heima og í leikskólanum. Sú staðreynd að ung börn hafa mikinn áhuga á að taka virkan 

þátt, þ.e. í samskiptum við umönnunaraðila sína, ýtir einnig undir það að þau séu ung farin að 

læra orð (Brooks og Kempe 2012).       

 Sigríður Sigurjónsdóttir (2019) velti málumhverfi ungra barna fyrir sér þar sem hún 

fjallaði um áhrif snjalltækja og ensku í málumhverfi ungra barna. Snjalltæki hafa breytt 

samskiptum milli fólks og algengt að efnið sem er í boði í snjalltækjum sé á ensku en ekki 

íslensku. Enskt máláreiti í málumhverfi ungra barna hefur því aukist mikið á síðustu árum. Gerð 

var könnun fyrir nokkrum árum hér á landi sem sýndi fram á að meiri hluti barna eða 58% 

byrjaði að nota snjalltæki þegar þau voru tveggja ára eða yngri en könnunin fór fram árin 2017 

og 2018 (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018).  

 

2.3 Sameinuð athygli 

Börn læra mikið þegar hinn fullorðni veitir því eftirtekt sem barnið er að gera eða horfa á í 

umhverfi sínu. Orðin sem börn heyra aðra segja ýta undir málþroska þeirra og á það  

sérstaklega við þegar orðin tengjast því sem barnið er að gera (Bloom, 1993). Þannig skiptir 

miklu máli að þeir sem koma að málörvun barnsins beini sjónum sínum að því sem barnið 

hefur áhuga á og að samtalið snúi að því. Er meðal annars talað um að ung börn fylgist með 

augnaráði fullorðinna og hverju þau beina sjónum sínum að og fari síðan sjálf að beina sjónum 

sínum að því sama. Þannig tengjast fullorðinn og barn félagslega, þar sem sjónum er beint að 

því sama og kallast það sameinuð athygli. Að barn geti fylgt eftir augnaráði fullorðinna er merki 

um að þau hafi mikilvægan félagslegan hæfileika sem nýtist þeim til að læra inn á umhverfi sitt 

og þar með að læra tungumálið. Með sameiginlegri þátttöku barna og fullorðinna t.d. þegar 

skoðað er dót eða aðrir hlutir læra börn ýmis orð, sem og þegar lesnar eða skoðaðar eru 

bækur. Þegar fullorðið fólk leggur orð á hluti og athafnir læra börn orðin smám saman og hvað 

þau þýða (Brooks og Kempe 2012). Í gegnum félagsleg samskipti við aðra, þar sem börn nýta 

sér sameinaða athygli og hæfni sína til að lesa í aðstæður, þ.e. átta sig á fyrirætlunum annarra, 
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t.d. foreldra sinna, öðlast þau skilning á merkingu orða. Algengt er að umönnunaraðilar barna 

t.d. foreldrar þeirra tali um þá hluti, athafnir og atburði sem vekja áhuga og athygli barnanna, 

þannig beina barn og fullorðinn athygli sinni að því sama, gjarnan að einhverju sem barnið er 

áhugasamt um. Foreldrið notar orð í samskiptum sínum við barnið og smám saman lærir 

barnið orðin sem það heyrir foreldrið nota. Þannig skipta þessi félagslegu samskipti milli 

fullorðins og barns miklu máli fyrir málþroska barnsins, þar sem sameinuð athygli er talin ýta 

undir málþroska ungra barna. Það er jákvæður kostur í fari ungra barna ef þau eiga auðvelt 

með sameinaða athygli. Bent hefur verið á að börn sem eru góð í að staðfesta sameinaða 

athygli eru betur í stakk búin en önnur börn þegar kemur að hæfileika þeirra til að læra orð 

(Brooks og Kempe, 2012). Þannig nýta ung börn sér sameinaða athygli milli sín og fullorðins 

einstaklings í umhverfi þeirra t.d. foreldri eða kennara til að læra ný orð. 

 

2.4 Málumhverfi barna heima 

Foreldrar eða aðrir umönnunaraðilar ungra barna hafa því mikilvægu hlutverki að gegna þegar 

kemur að málþroska þeirra. Eru þeir hvattir til að tala við börnin sín og eiga í samskiptum við 

þau og þannig styðja þeir við málþroska barnanna (Brooks og Kempe, 2012). Ung börn eru 

mjög athugul og fylgjast náið með umhverfi sínu og því sem er að gerast í kringum þau. Fyrst 

um sinn nota ung börn svipbrigði og bendingar til að reyna að gera sig skiljanleg, þannig skiptir 

sameiginlegur skilningur og sameiginleg reynsla máli, því það gerir börnum kleift að nota og 

skilja bendingar í samskiptum sínum við aðra meðan þau hafa ekki ennþá orðin til að tjá sig 

(Brooks og Kempe, 2012). Komið hefur í ljós að magn og gæði sem börn upplifa á fyrstu 

árunum sínum í gegnum samskipti getur verið mjög mismunandi eftir fjölskyldum en lítil 

málleg tjáskipti geta haft neikvæð áhrif á málþroska barnsins (Gilkerson o.fl., 2017). Í raun 

skiptir miklu máli að ung börn séu í málörvandi umhverfi.      

 Í bandarískri rannsókn voru þátttakendur 329 fjölskyldur þar sem voru börn á aldrinum 

tveggja til fjörtíu og átta mánaða, þar sem ekki var um nein frávik í þroska að ræða. Því var um 

að ræða mjög stóra rannsókn með mörgum þátttakendum. Rannsókninni var skipt í tvennt, í 

fyrri hluta hennar tóku allar fjölskyldurnar 329 þátt en í seinni hluta rannsóknarinnar bauðst 

áttatíu fjölskyldum að taka þátt og var þar lögð áhersla á að hafa foreldra sem áttu börn á 

ólíkum aldri. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða málumhverfi ungra barna og horfa á þrjá 

þætti í því samhengi, þ.e. orðanotkun fullorðinna, hvernig börn og fullorðnir skiptust á að tala 
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í samtölum og tíðni orða sem börn sögðu.        

 Í hluta eitt og tvö í rannsókninni voru fjölskyldurnar sem tóku þátt beðnar um að gera 

hljóðupptöku yfir heilan dag í hverjum mánuði til að hægt væri að fylgjast með þróun í 

málþroska barnanna. Með því að hafa rannsóknina yfir langt tímabil var hægt að sjá þróun í 

málþroska barnanna og að taka upp í heilan dag gaf góða mynd af máltjáningu barnsins og þar 

með málþroska þess. Upptakan var í gangi frá því barnið vaknaði um morguninn og þangað til 

barnið fór að sofa um kvöldið. Þannig fylgdi upptökutæki barninu hvert sem það fór og hvar 

sem það var yfir allan daginn (Gilkerson o.fl., 2017).     

 Máltjáning barnanna jókst jafnt og þétt í hverjum mánuði fram að 26 mánaða aldri, 

sem sagt því eldri sem börnin urðu þeim mun meiri var máltjáning þeirra, að meðaltali jókst 

málþroski þeirra um 60 orð á mánuði. Eftir 26 mánaða aldur hægði á fjölgun orða, en orða 

aukning var þá einungis um níu orð að meðaltali í hverjum mánuði (Gilkerson o.fl., 2017). Á 

sama hátt jókst þátttaka barnanna í samtölum við aðra, þ.e. þegar horft var á hvernig barn og 

fullorðinn skiptust á að tala. Þegar samskipti á fyrsta ári voru skoðuð út frá því hve oft fullorðnir 

og börn skiptust á að tala voru skiptin fram og til baka 200-300 og það jókst svo í hverjum 

mánuði næsta árið um að meðaltali 15 á mánuði og var um tveggja ára aldur orðið um 500 

skipti fram og til baka.        

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tíðni tals og það að börn og fullorðnir 

skiptust á að tala í samræðum jókst með auknum aldri barnanna (Gilkerson o.fl.,  2017). Áttu 

þessar niðurstöður við bæði í fyrri og seinni hluta rannsóknarinnar. Er það mjög í samræmi við 

það sem sagt er, að orðanotkun barna aukist með auknum aldri og því fleiri orð sem þau hafa 

því meira geta þau tekið þátt í samskiptum og skipst á orðum við t.d. foreldra, kennara eða 

vini.            

 Í íslenskri rannsókn kom fram að það hafi áhrif á orðaforða barnanna hve oft var lesið 

fyrir þau og hve margar barnabækur voru til á heimilinu, þ.e. því fleiri barnabækur og því oftar 

lesið því hærra skoruðu börnin á orðaforðaprófi sem lagt var fyrir þau í rannsókninni 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

 

2.5 Tekjur foreldra og máltaka barna 

Tekjur foreldra virðast hafa áhrif á máltöku barna en í ljós kom í bandarískri rannsókn að börn 

sem tilheyrðu lágtekjuheimilum sögðu færri orð, tóku sjaldnar þátt í samtölum eða 
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samskiptum við fullorðna og færri orð voru sögð við þessi börn en önnur börn sem komu af 

hátekjuheimilum (Gilkerson o.fl., 2017). Þessar niðurstöður hafa eflaust sínar skýringar en 

engu að síður sorglegt að þessi munur sjáist á börnunum eftir efnahag fjölskyldunnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa mynd af málumhverfi barnanna og sýna fram á hvaða börn 

það eru sem eru í áhættu að vera í fátæklegu málumhverfi samanborið við önnur börn. Velta 

má því fyrir sér hvers vegna mikilvægt er að meta málumhverfi ungra barna líkt og gert er í 

þessari rannsókn. Það er að sjálfsögðu nauðsynlegt til að tryggja að umhverfið sem barnið er í 

sé málörvandi og ýti undir málþroska barnsins og að öll börn óháð efnahag foreldra búið við 

jafn málörvandi umhverfi. Það er því gott að vekja til umhugsunar mikilvægi þess að talað sé 

jafn mikið við öll börn, óháð efnahag fjölskyldunnar, að ekki sé mismunun milli barna þegar 

kemur að samskiptum við þau. Ef til vill þurfi jafnvel að tala meira við og ýta sérstaklega undir 

máltjáningu þeirra barna sem lítið tjá sig með orðum og koma frá efnalitlum heimilum. Þá er 

einnig mikilvægt að auka fræðslu til foreldra um það hvernig þeir geti ýtt undir máltjáningu 

barna sinna og þar með stutt við málþroska þeirra.       

 Í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2018) kom einnig fram að tekjur foreldra hafa 

áhrif á málþroska barna, þau börn sem áttu foreldra með hærri tekjur komu betur út úr 

orðaforðaprófi en þau börn sem áttu tekjulægri foreldra. Því hefur efnahagsstaða foreldra 

áhrif á málþroska barna. 

 

2.6 Menntun foreldra og máltaka barna     

Niðurstöður rannsókna tengt málþroska barna benda til þess að í flestum tilfellum skipti 

menntunarstaða foreldra máli, þ.e. því hærra sem menntunarstig foreldra er þeim mun meira 

er talað við barnið. Þátttakendur Gilkerson (2017) sem áttu mæður með mestu menntunina 

sýndu mesta orðaforðann og mun meiri orðaforða en börn sem áttu mæður sem höfðu 

minnstu menntunina, þannig virtist menntun móður hafa áhrif á málþroska barnanna í 

rannsókninni. Velta má því fyrir sér hvort mæður með mikla menntun tali meira við börnin sín 

en mæður með litla menntun og það hafi áhrif á ólíkan málþroska barnanna eftir því hve mikla 

menntun mæðurnar hafa. Einnig hvort mæður með hærra menntunarstig lesi meira fyrir 

börnin sín en mæður með lágt menntunarstig en það skiptir miklu máli fyrir málþroska ungra 

barna að lesið sé fyrir þau. Þó kom fram í ofangreindri rannsókn (Gilkerson o.fl., 2017) að þetta 

er ekki algilt því í sumum tilfellum fengu börn með lítið menntaða foreldra mikla málörvun 
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heima hjá sér og önnur börn foreldra með hátt menntunarstig fengu ekki mikla málörvun 

(Gilkerson o.fl., 2017). Þó má álykta út frá niðurstöðum rannsókna um tengsl menntunar og 

málörvunar að þetta stafi af því að almennt hafi menntaðir foreldrar breiðari orðaforða en 

þeir foreldrar sem hafa litla eða enga menntun. Velta má því samt sem áður fyrir sér hvort þeir 

foreldrar sem hafa hátt menntunarstig vinni meira og hafi minni tíma með börnunum á meðan 

foreldrar með lágt menntunarstig hafa meira rými utan hefðbundins vinnutíma til að tala við 

börnin sín. Sem dæmi þurfa margir menntaðir foreldrar að vera sinna starfi sínu utan venjulegs 

vinnutíma, sem dæmi svara og senda tölvupóst, taka á móti og hringja símtöl og taka jafnvel 

einhver verkefni með sér heim úr vinnunni, sem á e.t.v. síður við um þá foreldrar sem hafa 

minni menntun og sinna öðrum störfum.       

 Í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2018) kemur fram að aldur og menntun foreldra 

hafa áhrif á það hve vel börn koma út í orðaforðaprófi sem lagt var fyrir þau. Sýnir þetta fram 

á að menntun foreldra hefur áhrif á málþroska barna, því börn menntaðra foreldra koma betur 

út en önnur börn. Því meiri sem menntun foreldra er því betri er málþroski barnsins, út frá 

orðaforðaprófinu. 

 

2.7 Málumhverfi barna í leikskólanum     

Ákveðnir þættir eru mikilvægir þegar kemur að málþroska ungra barna, þannig þarf umhverfið 

að vera málörvandi, sem dæmi að kennari spyrji opinna spurninga sem kalla á frekari 

umræður, eigi í samræðum við barnið og endurtaki það sem barnið segir (Justicea o.fl., 2018). 

Þegar kennarar eru að hvetja ung börn til að tala eru þeir að leggja sitt af mörkum til að ýta 

undir málþroska þeirra og þar með styðja við málþroska þeirra. Í starfi með ungum börnum 

skiptir miklu máli að að horfa á hvert barn sem einstakt, að hafa námsumhverfið hvetjandi og 

að hafa samskipti jákvæð. Þá segir jafnframt að mikilvægt sé að tryggja aðgang barna að öllum 

þeim þáttum sem tengjast námi og þroska. Undir nám og þroska fellur meðal annars málþroski 

barnanna, auk samskiptahæfni þeirra, félagslegs-, tilfinningalegs- og hreyfiþroska. Því þarf 

umhverfið í leikskólanum að vera námshvetjandi, til að ýta undir málþroska barnanna. Dæmi 

um það sem örvar málþroska ungra barna eru bókstafir, tölustafir, litir og myndir upp á 

veggjum en allt sem er sjónrænt örvar þau og ýtir undir málþroskann.   

 Tilgangur bandarískrar rannsóknar sem gerð var í leikskólum var að sjá hvaða svæði í 

umhverfinu ýttu hvað mest undir málþroska ungra barna (Justicea o.fl., 2018). Milli ungra 
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barna er einstaklingsmunur þegar kemur að málþroska og er bent á að þar hafi áhrif hversu 

málörvandi umhverfi barnanna er. Er þar bæði átt við umhverfið heima og í leikskólanum. 

Markmið rannsóknarinnar var að sjá í hvaða rými umhverfið ýtti undir málþroska barnanna. 

Mikilvægt er að umhverfið sem ung börn eru í sé málörvandi og að umhverfið sé á þann hátt 

að það ýti undir málþroska barnanna. Þannig var ætlunin að sjá hvaða rými hefði mest tengsl 

við málþroska barnanna í leikskólanum enda er málþroski mjög mikilvægur þáttur þegar 

kemur að leikskólastarfi og skiptir miklu máli að leikskólakennarar hafi það í huga í starfi sínu 

með börnum.           

 Rannsóknin var mjög stór og þátttakendur hennar samanstóðu af kennurum í 49 

leikskóladeildum og börnin sem tóku þátt voru 330 talsins og voru þau á aldrinum 40 til 60 

mánaða gömul. Í rannsókninni var kynjahlutfall nokkuð jafnt en þátttakendur samanstóðu af 

174 drengjum og 156 stúlkum og voru börnin af ólíkum þjóðernum (Justicea o.fl., 2018). Í 

rannsókninni áttu þátttakendur það öll sameiginlegt að koma frá efnalitlum heimilum. Talað 

er um mikilvægi þess að tala við börn og að þau séu spurð spurninga, því það ýtir undir 

málþroska þeirra. Þegar kennarar svara ungum börnum örvar það málþroska og því er 

árangursríkt að kennari og barn eigi í samskiptum og samræðum í leikskólanum. Með því að 

gera það er kennarinn að ýta undir að barnið tjái sig með orðum og barnið lærir orðin sem það 

heyrir kennarann segja. Því meira sem talað er við barn, því meiri er og verður orðaforði þeirra, 

hvort sem um er að ræða foreldra eða kennara. Því meira sem talað er við barnið og átt er í 

samskiptum við það því meira eykst málþroski barnsins. Því skipta yrt samskipti miklu máli 

þegar um er að ræða ung börn á máltöku aldri.      

 Skoðaður var málþroski barnanna og hann metinn, auk þess að skoða og meta 

námsumhverfi barnanna þegar kæmi að málþroska þeirra. Skoðaður var orðaforði barnanna 

og málfræðikunnátta þeirra, sem og tengsl umhverfis og þróunar í málþroska (Justicea o.fl., 

2018). Þeir þættir sem lögð var áhersla á í rannsókninni og fylgst var með voru svörun kennara, 

gögn sem sýndu fram á tal kennaranna og gæði kennslunnar. Einn þáttur sem var skoðaður í 

starfi með ungu börnunum var sameiginleg þátttaka kennara og barna. Rannsóknin átti sér 

stað yfir langt tímabil og því hægt að sjá þróun í orðaforða barnanna.    

 Tekið var dæmi um það hvernig stuðst var við gögn úr annarri, fjórtándu og tuttugustu 

og fjórðu viku þar sem hægt var að bera saman ólík tímabil og sjá hvernig orðaforði barnanna 

jókst meðan á rannsókninni stóð. Stuðst var við myndbandsupptökur í rannsókninni þar sem 

fylgst var með samskiptum kennaranna og barnanna, til að sjá hvernig og hve mikið 
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kennararnir töluðu við börnin og hve mikið börnin töluðu. Við greiningu myndbandanna voru 

gögnin kóðuð og fundin voru ákveðin þemu til að leggja sérstaka áherslu á. Fylgst var með 

ákveðinni hegðun í fari kennaranna þegar þeir áttu í samskiptum við börnin, dæmi um þema 

var hvort kennarar voru hlýlegir í samskiptum, báru virðingu fyrir börnunum og hvöttu þau til 

samskipta, annað dæmi var hvort þeir notuðu opnar spurningar sem ýttu undir samtal milli 

kennara og barns. Þá var kannað hvort kennari svaraði barninu þegar það talaði við hann og 

einnig hvort kennari og barn skiptust á að tala í samræðum. Skoðaður var meðal annars 

meðallengd setninga heildarfjöldi orða og fjöldi mismunandi orða hjá börnunum.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að svörun kennara skiptir miklu máli fyrir 

málþroska barnanna og einnig að innihaldsrík samtöl eigi sér stað milli kennara og barna 

(Justicea o.fl., 2018). Þannig ýtti kennarinn undir orðaforða barnanna og máltjáningu þeirra 

með því að svara þeim þegar þau töluðu við hann. Þessi þáttur hafði áhrif á  að heildarfjöldi 

orða jókst sem og fjöldi mismunandi orða og setningar barnanna urðu lengri því þau fengu 

tækifæri til að tjá sig í meira mæli þegar þau fengu svörun og áttu í samtali við kennara sinn. 

Það að kennarinn svaraði barninu var hvatning fyrir barnið að tjá sig meira og með svöruninni 

lærðu börnin líka ný orð.        

 Nám barna felur í sér ferli þar sem reynsla og þjálfun eflir alhliða þroska barnanna. 

Þannig ýtir málörvun undir málþroska barna og sú þjálfun sem þar á sér stað eykur málþroska 

og þróun í máltjáningu. Börn læra ekki aðeins í samskiptum sínum við fullorðna eins og 

foreldra og kennara, heldur einnig í gegnum samskipti við jafnaldra og leikfélaga. Í frjálsum 

leik í leikskólanum eiga sér því stað samskipti við bæði kennara og vini sem gegna veigamiklu 

hlutverki. Fyrst eru það samskipti heima sem leggja grunn að málþroska og þróun hans hjá 

ungum börnum og gegna foreldrar mikilvægu hlutverki þar og svo taka við samskipti við 

kennara og vini sem einnig ýta undir málþroska barnanna. 

 

2.8 Máltaka barna undir þriggja ára aldri 

Algengt er að fyrsta orð barns komi í kringum 12 mánaða aldur (Brooks og Kempe, 2012). Upp 

frá því fara þau svo að bæta við sig fleiri orðum í orðaforða sinn. Í kringum 18 mánaða aldurinn 

verður ákveðin þróun í málþroska barna, en þá verður sú breyting að sum orð þurfa börn 

aðeins að heyra í örfá skipti til að tileinka sér notkun þeirra (Brooks og Kempe,  2012). Á 

þessum aldri verður því gjarnan töluverð aukning í orðafjölda barnanna sem þau hafa færi á 
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að nota og segja. Orðaforði ungra barna eykst því yfirleitt umtalsvert. Á fyrstu tveimur árunum 

öðlast börn skilning á því hvað orðin þýða og læra hvaða orð tilheyra ákveðnum orðaflokki, 

t.d. farartæki eða dýr (Brooks og Kempe, 2012).     

 Mikilvægt er að ung börn skilji orðin sem þau heyra til að þau geti tileinkað sér þau og 

notað þau. Þannig heyra börn orð í gegnum félagsleg samskipti við fullorðna, sem dæmi 

foreldra sína. Félagsleg tengsl hafa því mikil áhrif á málþroska barna og hvernig hann þróast 

(Brooks og Kempe, 2012). Það er misauðvelt fyrir ung börn að skilja orð, þ.e. sum orð eiga þau 

auðveldara með að tileinka sér og tengja við en önnur. Þannig er auðveldara fyrir ung börn að 

skilja orð á hlutum og sérstaklega hlutum sem eru í umhverfi þeirra heldur en að skilja athafnir 

sem þau framkvæma (Brooks o.fl., 2012). Sem dæmi skilja ung börn frekar orðið bók en 

hugtakið að lesa eða skilja frekar orðið bíll en hugtakið að keyra.    

 Þegar börn hafa náð tveggja ára aldri eru þau yfirleitt komin með a.m.k. 50 orð. 

Orðunum fjölgar svo frá því þau eru tveggja ára og þangað til þau verða þriggja ára (Bloom, 

1993). Mörg börn á þessum aldri eru farin að tengja saman tvö eða fleiri orð og búa til 

setningar í stað þess að segja stök orð líkt og þau gera fyrst þegar þau eru að byrja að tala 

(Bloom, 1993). Smám saman fjölgar orðunum og setningarnar verða lengri. Þannig læra börn 

mikið af nýjum orðum á þessu aldursbili sem þau læra að tileinka sér og nota í samskiptum við 

aðra.             

 Frá þriggja ára aldri fara þau svo að læra flóknari og lengri setningar. Talið er að börn 

tileinki sér setningamyndun með því að læra sagnir í tungumálinu og því mikilvægt að leggja 

áherslu á sagnir í málörvun barna og málumhverfi þeirra (Bloom, 1993). Þegar börn byrja að 

tengja saman orð eru það gjarnan orð sem þau eru þegar farin að segja og kunna en hafa nú 

næga þekkingu til að þau geti tengt orðin saman (Bloom, 1993). Það þýðir að þau eru farin að 

átta sig á í hvaða samhengi orðin passa saman. Börn byrja á að endurtaka ákveðin orð og 

setningar sem þau hafa heyrt oft (Bloom, 1993). Þannig nota þau gjarnan fyrst um sinn sömu 

orðin aftur og aftur, sérstaklega meðan orðaforði þeirra er mjög lítill. Oft getur á ákveðnu 

tímabili verið munur í málþroska ungra barna, sem eru á svipuðum aldri en svo síðar jafnast 

það út og þau eru á svipuðum stað í orðaforða og orðanotkun (Bloom, 1993). Til að byrja með 

þegar börn eru að læra tungumálið er algengt að þau kunni orðin en átti sig ekki alltaf á 

málfræðinni, til dæmis hvernig á að beygja orð og þar af leiðandi er eðlilegt að fram komi 

töluverðar málfræðivillur þegar ung börn tjá sig (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur 

Þorsteinsdóttir, 2015).         
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 Áhugavert er að skoða hvort einhver munur sé á kynjunum hvað varðar málþroska 

þeirra. Velta má því fyrir sér hvort stelpur séu með betri málþroska en drengir en svo virðist 

ekki vera út frá niðurstöðum íslenskrar rannsóknar (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur 

Þorsteinsdóttir, 2015). Komið hefur í ljós að stúlkur byrja fyrr að tala en drengir og orðaforði 

þeirra og málþekking er betri, þó er ekki að sjá að mikill munur sé milli drengja og stúlkna séu 

þau borin saman þegar kemur að málþroska þeirra (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur 

Þorsteinsdóttir, 2015). Ekki sást marktækur munur á kynjunum út frá máltjáningu þeirra í 

rannsókn Jóhönnu og félaga og því er ekki hægt að álykta út frá rannsókninni að stúlkur séu 

með betri málþroska en drengir þrátt fyrir að þær séu gjarnan fyrri til tals (Jóhanna T. 

Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015).       

 Þó að til séu ákveðin viðmið fyrir ákveðinn aldur, geta börn verið á misjöfnum stað í 

málþroska á ákveðnum aldri. Sem dæmi getur eitt barn verið með töluvert fleiri orð en annað 

barn, síðan getur það jafnast út síðar, þar sem barnið með minni orðaforða bætir við sig 

mörgum orðum á ákveðnu tímabili og á sama tíma bætir hitt barnið við sig fáum orðum. Börn 

sýna ekki framfarir almennt á sama tíma, það sama á einnig við almennt um framfarir í 

málþroska, þar sem börn taka kipp í málþroska á misjöfnum tíma (Bloom, 1993). Þess vegna 

er mikilvægt að horfa á hvert einstakt barn og hvar það er statt hverju sinni í málþroska, því 

sum börn geta þurft aukinn stuðning umfram önnur börn þegar kemur að málörvun og 

málþroska.    

 

2.9 Málþroski barna og málsýni 

Með því að hlusta eftir orðaforða ungra barna er hægt að fá innsýn í þekkingu þeirra, þ.e. hvað 

þau vita og skilja (Bloom, 1993). Til að geta notað orð þurfa börn að hafa öðlast skilning á 

merkingu orðanna, þ.e. hvað orðin þýða og hvenær eigi að nota þau. Því þurfa börn að skilja 

merkingu orða til að geta sett saman tvö og tvö orð (Bloom, 1993). Í upphafi innihalda 

setningar ungra barna einungis tvö orð, þegar þau hafa öðlast meiri þekkingu á tungumálinu 

lengjast setningar þeirra (Bloom, 1993). Síðar fara börn að segja setningar sem innihalda þrjú 

eða fleiri orð. Þá læra börn smám saman hvaða orð tilheyra hvaða orðflokki (Bloom, 1993). Er 

þar um að ræða orðflokka eins og dýr, farartæki eða leikföng. Ung börn nýta sér hluti til að 

tengja við það sem þau vilja, t.d. koma með lit ef þau vilja lita, halda á gaffli ef þau vilja borða 

og koma með skóna sína ef þau vilja fara út (Bloom, 1993). Þannig tengja börn saman hlut við 
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athöfn, áður en þau hafa orðaforðann til að tjá það sem þau vilja, t.d. að þau vilji lita, séu svöng 

eða langi út að leika.          

 Í bandarískri rannsókn þar sem fylgst var með málþroska tveggja til þriggja ára barna 

voru börnin heimsótt til að sjá hvar þau stæðu í málþroska (Bloom, 1993). Þátttakendur í 

rannsókninni voru fjögur börn, tvær stúlkur og tveir drengir og stóð rannsóknin yfir í nokkra 

mánuði. Stuðst var við málsýni í rannsókninni. Fylgst var með þeim í leik og höfðu þau alltaf 

sama dótið til að leika sér með. Meðan barnið lék sér var stuðst við hljóðupptökur og lék barnið 

sér ýmist við móður sína eða rannsakanda og fylgst var með þróun í málþroska barnsins 

(Bloom, 1993). Eftir að hafa tekið upp málsýni af barninu var það afritað. Þannig voru 

hljóðupptökur af máltjáningu barnanna skrifaðar niður orð fyrir orð, auk þess að skrá niður 

það sem börnin tjáðu óyrt ásamt hegðun þeirra (Bloom, 1993). Það sést í niðurstöðum 

rannsóknarinnar, að því eldri sem börnin verða því lengri verða setningarnar (Bloom, 1993). 

Áhugavert var að sjá þróunina hjá ólíkum börnum, því hún er alls ekki eins hjá þeim öllum, þó 

þau eigi það öll sameiginlegt að setningar lengist, þá gerist það mishratt hjá þeim og fór 

setningamyndun þeirra úr einu orði í meðaltalið 2,5 orð í setningu (Bloom, 1993). Ef skoðaðar 

eru niðurstöður úr málsýnum þessara fjögurra barna sést greinilega að tengsl eru milli aldurs 

og lengdar setninga, þ.e. því eldri sem börnin voru því lengri voru setningarnar. Þá voru á sama 

hátt tengsl milli hækkandi aldurs barnanna og aukins fjölda orða (Bloom, 1993).  

 Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á málþroska ungra barna sem eru að læra 

íslensku. Ein rannsókn var þó gerð 1998 þar sem þátttakendur í rannsókninni voru 36 börn og 

voru þau á aldrinum 15 mánaða til 36 mánaða (Elín Þöll Þórðardóttir og Weismer, 1998). Þar 

af voru 20 stúlkur og 16 drengir og skiptust þau í þrjá aldurshópa, þ.e. börn sem voru 15-20 

mánaða, 23-28 mánaða og 30-36 mánaða, tólf börn í hverjum aldurshópi. Foreldrar og 

leikskólakennarar voru spurðir út í þroska barnanna. Samkvæmt foreldrum og 

leikskólakennurum voru öll börnin með eðlilegan þroska og átti það við um hreyfiþroska, 

vitsmunaþroska og málþroska. Einnig var mikilvægt að vita í hvaða málumhverfi börnin væru. 

Öll börnin áttu íslenska foreldra, voru ekki né höfðu verið í öðru málumhverfi en íslensku né 

höfðu þau búið erlendis.          

 Í rannsókninni voru tekin málsýni af ungum börnum til að sjá hver málþroski þeirra 

væri. Málsýnin voru svo kóðuð til að skoða hver fjöldi segða væri, þ.e. meðalfjöldi orðmynda í 

setningu, einnig hver heildarfjöldi orða væri og fjöldi ólíkra orða (Elín Þöll Þórðardóttir og 

Weismer, 1998). Fleiri þættir í máltjáningu barnanna voru einnig skoðaðir í rannsókninni. 
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Skoðuð voru tengsl milli aldurs barnanna og í hve flóknum setningum þau töluðu. Þá var einnig 

skoðuð kunnátta barnanna í beygingum orða og hve flókið mál þau töluðu.   

 Af hverju barni var tekið málsýni sem innihélt 100 segðir og voru málsýnin u.þ.b. 45 

mínútur að lengd (Elín Þöll Þórðardóttir og Weismer, 1998). Með því var hægt að fá góða mynd 

af máltjáningu barnsins í sjálfsprottnu tali. Málsýnin voru tekin í leikskóla barnsins að 

viðstöddum leikskólakennara eða heima hjá barninu að viðstöddu foreldri barnsins. Fengu 

börnin ýmis konar dót til að leika með sem notað var til að hvetja börnin til að tala á meðan 

að málsýnið var tekið. Fjöldi ólíkra orðmynda sem fást í íslensku er oft meiri en í öðrum 

tungumálum, þ.e. oft fást fleiri ólík orð í segð í íslenskum málsýnum en á öðrum tungumálum 

og er það vegna beyginga orða í íslensku (Elín Þöll Þórðardóttir og Weismer, 1998). Þannig gat 

orð komið tvisvar fyrir í sömu setningu en með ólíkri beygingu og því um tvær ólíkar orðmyndir  

að ræða. Orðin sem fram komu í málsýnunum voru svo flokkuð í ákveðna orðflokka, sem dæmi 

sagnorð, lýsingarorð og fornöfn. Með því að flokka orðin á þennan hátt er hægt að sjá hvar 

börnin standa í tilteknum orðflokkum. Mismunandi var eftir málsýnum barnanna hver 

meðallengd setninga var, heildarfjöldi orða og fjöldi ólíkra orða (Elín Þöll Þórðardóttir og 

Weismer, 1998). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ákveðin fylgni var við aldur barnanna, 

sem dæmi þá jókst meðallengd setninga því eldri sem börnin voru og dæmi um það var að 15 

mánaða gamalt barn var með að meðaltali rúmlega eina orðmynd í setningu en 36 mánaða 

gamalt barn var með rúmlega 4 orðmyndir að meðaltali í setningu. Þá jókst heildarfjöldi orða 

eftir því sem börnin voru eldri en 15 mánaða gamalt barn var með að meðaltali 70 orðmyndir 

en 36 mánaða gamalt barn var með að meðaltali 300 orðmyndir (Elín Þöll Þórðardóttir og  

Weismer, 1998). Sama átti einnig við um fjölda mismunandi orða, hann jókst einnig með aldri 

barnanna, sem dæmi var 15 mánaða barn með að meðaltali 9 ólíkar orðmyndir en hjá 36 

mánaða barni var fjöldi ólíkra orða að meðaltali um 80 orðmyndir. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu mjög fáar málfarsvillur og börnin voru mjög klár í fornöfnum kynjanna. 

Þá kom einnig í ljós að því hærri sem meðallengd setninga var því flóknari setningar komu fram 

hjá börnunum (Elín Þöll Þórðardóttir og Weismer, 1998). Sterk tengsl fundust þannig í 

niðurstöðum málsýnanna út frá aldri barnanna og auknum orðaforða þeirra, fjölbreyttari 

orðaforða, lengri setninga og flóknari setninga.    
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2.10 Málsýni leið til að meta málþroska barna 

Að taka málsýni til að meta málþroska ungra barna hefur lengi verið talin ein besta aðferðin til 

þess að greina hvar þau standa í máltjáningu (Leadholm og Miller, 1994). Í bandarískri grein 

var fjallað um  málsýni, sem dæmi hvers vegna málsýni eru tekin, hví þau skipta máli þegar 

kemur að mati á málþroska nemenda, hverjum gagnast upplýsingarnar sem fást úr málsýninu, 

hvernig málsýni eru tekin og hvaða upplýsingar það eru sem fást (Leadholm og Miller, 1994). 

Með því að taka málsýni er hægt að leggja mat á málþroska ungra barna en mat er mikilvægt 

til að fylgjast með ýmsum þroskaþáttum hjá ungum börnum. Málsýni hafa þann tilgang að 

greina málþroska barna og hvort um sé að ræða málröskun (Leadholm og Miller, 1994). Með 

málsýnum er því hægt að sjá hvaða orð börn nota með því að fá fram máltjáningu þeirra 

(Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2018). Hægt er að styðjast við 

hljóðupptöku eða myndbandsupptöku þegar málsýni eru tekin af börnum en 

myndbandsupptaka hentar betur því máltjáning barnsins sést á ítarlegri hátt (Jóhanna Thelma 

Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2018). Þannig er oft auðveldara að átta sig á orðunum 

þegar barnið er í mynd, auk þess sem hægt er að sjá líkamstjáningu barnsins og það sem það 

reynir að tjá óyrt, sem sagt án orða. Ef barnið er öruggt með sig og líður vel eru meiri líkur á 

að það tjái sig mikið í sjálfsprottnu tali. Hentugt málsýni er 5 til 10 mínútur og með því á að 

vera hægt að fá fram tjáningu barnsins í 50-150 segðum. Málsýnið er svo afritað á þann hátt 

að skráð er orðrétt það sem bæði viðmælandi og barn segja (Jóhanna Thelma Einarsdóttir og 

Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2018). Eftir að afritun málsýnis er lokið þarf að vinna úr því og greina 

það, einnig þarf að gera samanburð við önnur málsýni (Jóhanna T. Einarsdóttir, 2021, 1 júní). 

Þegar málsýni eru greind er verið að skoða lengd segða, heildarfjölda orða og fjölda 

mismunandi orða, sem og málfræðivillur (Jóhanna T. Einarsdóttir, 2021, 1 júní). Niðurstöður 

málsýna er hægt að nýta á ýmsan hátt. Upplýsingarnar sem fást úr gögnum málsýnanna nýtast 

í íhlutunaráætlanir og hægt er að fylgjast með framförum í málþroska með því að taka málsýni, 

veita íhlutun og taka svo aftur málsýni (Leadholm og Miller, 1994).  

     

2.11 Breytileiki í málþroska ungra barna 

Niðurstöður íslenskra rannsókna hafa sýnt fram á breytileika í málþroska ungra barna og 

mikinn einstaklingsmun. Í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015) kom fram að mjög 
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mikilleinstaklingsmunur væri til staðar innan barnahópsins og niðurstöður hennar sýndu fram 

á að mikill einstaklingsmunur var til staðar hjá fjögurra ára gömlum börnum og þar með um 

mikinn breytileika að ræða þegar kom að málþroska barnana (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2018). Í rannsókninni voru skoðuð börn á aldrinum fjögurra til átta ára en mestur var 

breytileikinn hjá yngstu börnunum í rannsókninni. Þá kemur einnig fram að þessar niðurstöður 

séu í samræmi við það sem erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á, að mikill einstaklingsmunur 

er milli barna þegar kemur að málþroska þeirra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Niðurstöður 

sýna að mikil breidd er milli málþroska þeirra barna sem koma slök og sterk út úr 

orðaforðamælingum. Í íslenskri rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015) skoðaði hún 

meðal annars hve mikil áhrif bakgrunnur barnanna hefði á orðaforða þeirra, sem dæmi hvort 

menntun og staða foreldra hefði áhrif á málþroska þeirra. Foreldrar voru beðnir að fylla út 

spurningalista þar sem meðal annars var spurt um menntun, tekjur og fjölskylduaðstæður. Út 

frá svörum foreldra og niðurstöðum á orðaforða barnanna kom í ljós að menntun foreldra 

hefur áhrif á orðaforða barna. Er breytileikinn mikill á öllum þeim þáttum sem skoðaðir voru í 

rannsókninni.  Í rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur og Álfhildar Þorsteinsdóttur (2015) 

kom fram að mikill einstaklingsmunur var til staðar og mikil breidd þegar skoðað var hve 

fjölbreyttan orðaforða þau notuðu og í hve löngum setningum þau töluðu. Þá kemur einnig 

fram að breytileikinn innan hópsins, þ.e. hve dreifður orðaforðinn er, eykst því eldri sem 

börnin verða. 

 

2.12 Snemmtæk íhlutun og mikilvægi hennar 

Mikilvægt er að fylgjast með og geta gripið inn í, ef í ljós kemur að barn er á eftir í málþroska 

miðað við aldur sinn. Mjög mikilvægt er að veita ungum börnum snemmtæka íhlutun ef þau 

eru á eftir í einhverjum þroskaþætti, t.d. málþroska, í stað þess að bíða með það og sjá til af 

því börnin eru ung. Mörg börn eru með lítinn málþroska og læra seint að tala, en þrátt fyrir 

það er þeim oftast ekki strax veitt íhlutun, meðal annars vegna þess að þau eru ennþá svo ung 

(Marta Eydal o.fl., 2019). Mikilvægt er að hafa i huga að nám hjá ungum börnum er ómeðvitað, 

sem sagt barnið lærir án þess að það sé sérstaklega að reyna það (Marta Eydal o.fl., 2019). Því 

er nauðsynlegt að tala við ung börn, sama hve lítið eða mikið þau geta tjáð sig á móti. Til að 

geta séð hvar barn stendur í málþroska er gagnlegt að kanna hve mikill orðaforði barnsins er 

og það er gert með aðferðum sem eru viðurkenndar til slíks (Marta Eydal o.fl., 2019). Því meiri 
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sem íhlutun er því betra, þ.e. því jákvæðari verður árangurinn. Mikilvægt er að hafa þetta í 

huga þegar unnið er með ungum börnum sem eru sein til tals.    

 Í íslenskri rannsókn sem fjallaði um málþroska var skoðað hvaða árangur íhlutun bæri 

hjá barni sem var með mjög lítinn orðaforða og var langt á eftir í málþroska miðað við aldur 

(Marta Eydal o.fl., 2019). Stuðst var við málsýni í rannsókninni þar sem borin voru saman 

málsýni sem tekin voru á þjálfunartímanum. Barninu var veitt þjálfun í málþroska og kom í ljós 

að hún nýttist barninu mjög vel og ýtti undir orðaforða þess. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru þær að orðaforði barnsins jókst mjög mikið, sem sýnir okkur fram á að slík íhlutun skilar 

sér í auknum málþroska þar sem barnið bætti við sig nýjum orðum í hverri viku á meðan á 

þjálfuninni stóð (Marta Eydal o.fl., 2019).  

 

2.13 Lestur 

Lestur skiptir miklu máli fyrir málþroska ungra barna og ákjósanlegast væri að lesið væri 

daglega fyrir öll börn, til að styðja við málþroska þeirra og ýta undir að þau tileinki sér ný orð. 

Það hefur sýnt sig að þau börn sem lesið er mikið fyrir hafa yfirleitt betri orðaforða en önnur 

börn og glíma síður við erfiðleika við að læra að lesa (Bókasafn Hafnarfjarðar, 2021, 7 ágúst). 

Til að barn öðlist góðan lesskilning þarf góður orðaforði að vera til staðar hjá barninu. Fyrstu 

árin í lífi barnsins eru mikilvæg þegar kemur að máltöku og lestrargetu þeirra. Það er í höndum 

foreldra að kenna barninu orð og ýta undir að barnið tileinki sér að nota þau í samskiptum við 

aðra. Samkvæmt rannsóknum hefur það sýnt sig að sé lesið fyrir börn strax frá ungum aldri 

þeirra er það eflandi fyrir orðaforða og þar með málþroska (Bókasafn Hafnarfjarðar, 2021, 7 

ágúst). Sé góður málþroski til staðar og fjölbreyttur orðaforði aukast líkurnar á því að barninu 

gangi vel í námi þegar það verður eldra, sbr. þegar það færist úr leikskóla yfir í grunnskóla. 

 Lestur er mikilvægur þáttur í uppeldi ungra barna og mikilvægt er að börn séu vön 

bókum en það hefur áhrif á námsárangur þeirra (Menntamálaráðuneytið, 2021, 10 júlí). Segja 

má að lestur sé lykillinn að framtíðinni, þar sem lestur foreldra ýtir undir lestur barna síðar 

meir, sem eykur möguleika þeirra í námi sem hefur áhrif á framtíð þeirra. Lestur ýtir ekki 

einungis undir málþroska heldur einnig málskilning (Menntamálaráðuneytið, 2021, 10 júlí). 

Það er því mikilvægt að lesa fyrir börn því þá verða þau fær í að nota tungumálið. Mikilvægt 

er að byrja mjög snemma að lesa fyrir börn, þ.e. því fyrr sem byrjað er því betra. Ætla má út 
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frá þessu að málþroski þeirra barna sem lesið er fyrir daglega sé betri en þeirra barna sem 

einungis er lesið fyrir 3-4 sinnum í viku.  

3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar. Þá verður fjallað um þær 

aðferðir sem notaðar voru við framkvæmd rannsóknarinnar og með hvaða hætti gagnaöflun 

fór fram. Rætt verður um hvernig unnið var úr gögnunum sem fengust í rannsókninni, út frá 

málsýnum, Orðaskilum og spurningalistum og nánar fjallað um hvern þátt í gagnaöflun. Allir 

foreldrar sem rætt var við tóku vel í rannsóknina og samþykktu að barnið þeirra mætti taka 

þátt í rannsókninni og að taka mætti málsýni af barninu. Foreldrar tóku vel í það að fylla út 

Orðaskil og spurningalista sem rannsakandi afhenti þeim þegar þeir höfðu veitt upplýst 

samþykki sitt fyrir því að barnið væri hluti af rannsókninni. 

 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru 20 börn á aldrinum 25 mánaða til 32 mánaða, 10 stúlkur og 10 drengir.  

Skilyrði fyrir þátttöku var að börnin væru á þessum tiltekna aldri og að fjöldi þeirra væri 20 

börn, tíu börn af hvoru kyni. Þátttakendur voru valdir á tveim deildum í sama leikskólanum þar 

sem rannsakandi starfar á höfuðborgarsvæðinu. Foreldrar fengu afhent upplýsingablað og 

samþykkisblað til undirritunar (sjá Viðauka A og Viðauka Á). Foreldrar allra barnanna gáfu leyfi 

fyrir því að barnið þeirra tæki þátt. Öll börnin eiga íslensku sem móðurmál. Rannsóknin fór 

fram febrúar til maí 2021. Í töflu 1 á næstu blaðsíðu má sjá aldur og kyn þátttakenda. 
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Tafla 1. Aldur og kyn þátttakenda 

Númer 
barns 

Aldur í 
mánuðum 

við athugun Kyn 

1 32  Drengur 

2 27 Stúlka 

3 31 Drengur 

4 26 Drengur 

5 29 Drengur 

6 32 Drengur 

7 26 Stúlka 

8 26 Drengur 

9 31 Drengur 

10 26 Drengur 

11 30 Stúlka 

12 25 Stúlka 

13 25 Drengur 

14 29 Stúlka 

15 30 Stúlka 

16 25 Stúlka 

17 30 Stúlka 

18 26 Stúlka 

19 30 Stúlka 

20 30 Drengur 
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3.2 Framkvæmd og öflun gagna 

Framkvæmd rannsóknarinnar sem og öflun gagna fór fram með töku málsýna, afritun þeirra 

og úrvinnslu, með útfyllingu foreldra á Orðaskilum og talningu rannsakanda úr þeim og svörum 

foreldra við spurningalista og úrvinnslu úr honum. Eftir að foreldrar fengu Orðaskil og 

spurningalista í sínar hendur leið í mörgum tilfellum töluvert langur tími þangað til blöðin 

skiluðu sér til baka og þurfti rannsakandi að ýta nokkrum sinnum á eftir gögnunum til að geta 

farið að vinna úr þeim, þ.e. tala við foreldra augliti til auglitis eða senda tölvupóst til að minna 

á blöðin og að lokum skiluðu þau sér öll.  

 

3.3 Mælitæki 

Þau mælitæki sem stuðst var við í þessari rannsókn voru málsýni, Orðaskil og spurningalisti.  

 

3.4 Málsýni 

Málsýni gefa mynd af máltjáningu barna eins og þau tala í dæmigerðum aðstæðum (Jóhanna 

Thelma Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2018). Rannsakandi tók málsýni af 

þátttakendum rannsóknarinnar þar sem þau voru í frjálsum leik með leikföng sem þau höfðu 

valið sér sjálf. Rannsakandi tók málsýnin upp á síma með hljóði og mynd og spjallaði við börnin 

meðan upptakan fór fram. Rannsakandi lagði áherslu á að barnið leiddi spjallið en ýtti undir 

sjálfsprottið tal barnsins þegar á þurfti að halda og sýndi áhuga á því sem barnið sagði og var 

að gera meðan það lék sér. Lögð var áhersla á að hafa sem mest næði þar sem málsýnið fór 

fram til að verða ekki fyrir truflun.        

 Málsýnin gengu almennt mjög vel, í langflestum tilfellum voru börnin til í að koma með 

rannsakanda þegar hann óskaði eftir því og voru ófeimin og opin að tjá sig meðan þau léku 

sér. Þó voru dæmi um börn sem voru feimin í fyrstu og tjáðu sig lítið og eitt dæmi um barn 

sem vildi alls ekki koma með rannsakanda þegar hann óskaði eftir því og kaus rannsakandi að 

hafa kennara barnsins viðstaddan sem ýtti undir öryggi barnsins. Lítið var af utanaðkomandi 

truflun þó tal annarra barna og kennara í öðrum rýmum deildanna næðu stundum inn á 

hljóðupptökuna, en það truflaði þó ekki málsýnið sjálft, upptökuna, barnið eða rannsakanda. 

Það hafði heldur engin áhrif þegar málsýnin voru afrituð. Meira næði var þegar vinnuherbergið 
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var notað því inn á deildum barnanna var meiri hætta á að raddir úr öðrum rýmum deildanna 

næðu inn á hljóðupptökuna.         

 Afritun málsýna fór svo fram samdægurs eða daginn eftir. Hafa þarf ákveðna þætti í 

huga þegar afritun fer fram, sem dæmi hvenær skipt er í nýja segð í tjáningu barnsins og að 

hlustað sé á málsýnið tvisvar til þrisvar sinnum til að skrá vel allt sem barnið segir en fylgt var 

afritunarreglum Jóhönnu T. Einarsdóttur og Þóru Sæunnar Úlfsdóttur (2018). Afrituð málsýni 

voru svo sett inn í Málgreini (Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Stefán Carl Pfeiser, 2016).  

 Hér á eftir verður fjallað um þá þætti sem lögð var áhersla á við greiningu málsýnanna. 

Með því að skoða þessa þætti var hægt að meta málþroska barnsins. Afritun málsýna gekk 

almennt mjög vel, dæmi voru um óskýrt tal og að talað væri lágt en í flestum tilfellum reyndist 

mjög auðvelt að afrita málsýnin og heyra og skilja það sem börnin voru að segja. Það var mjög 

gagnlegt við afritun að málsýnin væru bæði tekin upp í hljóði og mynd en það gat í sumum 

tilfellum auðveldað rannsakanda að meðtaka það sem barnið var að segja.  

         

Meðallengd segða (MLS) 

Meðallengd segða vísar í það hve mörg orð barnið segir í einu að meðaltali, þ.e. hve mörg orð 

barnið notar í einni segð að meðaltali. Segja má að ein segð sé eins og ein setning (Jóhanna 

Thelma Einarsdóttir, e.d).  

 

Heildarfjöldi orða (HFO) 

Heildarfjöldi orða vísar í það hve mörg orð í heildina barnið segir í málsýninu.  

 

Fjöldi mismunandi orða (FMO) 

Fjöldi mismunandi orða vísar í það hver fjöldi mismunandi orða er sem barnið segir í 

málsýninu. 

 

 

 



 

31 

 

Hlutfall málfræðivilla 

Málfræðivillur vísa í þá prósentu í málsýninu sem inniheldur málfræðivillur af einhverju tagi. 

Reiknað er út hve mörg orð af heildarfjölda orða innihalda málfræðivillur og út frá því fæst 

ákveðin prósenta sem telst prósenta málfræðivilla. 

 

3.5 Orðaskil 

Foreldrar voru beðnir um að fylla út málþroskaprófið Orðaskil (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). 

Orðaskil er staðlað próf til að meta málþroska ungra barna. Það felur í sér að þau merkja við 

orð sem þau telja að barnið þeirra sé búið að læra. Málþroskaprófið er mjög ítarlegt og 

inniheldur 705 orð og dæmi um orðflokka eru dýr, farartæki, föt, líkamshlutar, sagnir og 

fornöfn. Með því að fylla út Orðaskil sést hvar barnið er statt í málþroska og jafnframt hvort 

þörf er á úrræðum. Í handbók sem fylgir Orðaskilum er hægt að finna töflur þar sem skilgreint 

er hvað telst eðlilegur málþroski á tilteknum aldri og sýnt er meðaltal og svo staðalfrávik út frá 

því (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998).   

 

3.6 Spurningalisti 

Foreldrar voru beðnir um að fylla út spurningalista til að fá bakgrunnsupplýsingar um börnin 

(sjá Viðauka B). Meðal annars var spurt á hvaða aldri barnið hefði sagt sitt fyrsta orð, hve oft í 

viku lesið væri fyrir barnið, hvort barnið hefði aðgang að snjalltæki, hve oft það hefði aðgang 

að snjalltæki og á hvaða tungumáli efnið væri sem barnið hefði aðgang að. Með því að spyrja 

þessara spurninga fékkst skýrari mynd af upphafi máltöku, lestri og notkun snjalltækja.  

 

3.7 Upptaka, afritun og úrvinnsla málsýna 

Til þess að taka upp málsýnin var stuðst við snjallsíma rannsakanda og tekið var upp bæði með 

hljóði og mynd. Að loknu hverju málsýni var það afritað. Hvert málsýni var dulkóðað og kom 

nafn barnsins hvergi fram. Efst var tilgreint kyn barns, aldur þess þegar málsýnið var tekið og 

dagsetning málsýnis. Skráð var orðrétt, bæði það sem barnið sagði og það sem rannsakandi 

sagði. Farið var eftir ákveðnum reglum um málsýni hvað varðar skiptingu segða, óskiljanleg 
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orð, málfræðivillur og endurtekningar (Jóhanna T. Einarsdóttir, 2021, 1 júní). Hlustað var 

þrisvar sinnum á hvert málsýni og afritaðar voru fimmtíu segðir í hverju málsýni.   

 Úrvinnsla gagna í rannsókninni gekk að mestu vel. Málsýnin voru sett í forritið 

Málgreini að lokinni afritun til að afla upplýsinga úr hverju málsýni, þ.e. meðallengd segða, 

heildarfjöldi orða, fjöldi mismunandi orða og hlutfall málfræðivilla. Rannsakandi taldi einnig 

sagnorð, lýsingarorð og fornöfn til að sjá hver notkun barnanna væri á þeim samkvæmt 

málsýnunum. Rannsakandi taldi úr Orðaskilum og skráði hjá sér fjölda orða sem hvert barn var 

komið með samkvæmt útfyllingu foreldra. Rannsakandi skoðaði svör við spurningalista og 

skráði niður svör foreldra við spurningum sem snéru að lestri og notkun snjalltækja.  

 Upplýsingar úr öllum gögnum rannsóknarinnar, þ.e. málsýnum, Orðaskilum og 

spurningalistum voru settar inn í Excel skjal þar sem öll gögn voru aðgengileg á sama staðnum.  

 

3.8 Tölfræðileg úrvinnsla 

Að lokinni afritun hvers málsýnis var það sett inn í forritið Málgreinir, sem gefur ýmsar 

upplýsingar um máltjáningu barnsins. Allar upplýsingar úr málsýnum, Orðaskilum og 

spurningalistum voru skráðar í Excel skjal. Þar voru skráðar allar niðurstöður úr Málgreini 

varðandi meðallengd segða, heildarfjölda orða, fjölda mismunandi orða, og hlutfall 

málfræðivilla, ásamt talningu á sagnorðum, lýsingarorðum og fornöfnum. Þá var talning úr 

Orðaskilum sett inn í Excel sem og svör úr spurningalistum.     

 Með öllum þeim upplýsingum sem fengust úr hverju málsýni er hægt að bera málsýnin 

saman, t.d. út frá aldri barnanna og út frá kyni þeirra. Þá gefst einnig tækfæri til að bera 

málsýnin í þessari rannsókn saman við málsýni úr eldri rannsókn frá 1998 (Elín Þöll 

Þórðardóttir og Weisman, 1998). Síðan er hægt að bera saman niðurstöður málsýna við 

niðurstöður Orðaskila og skoða málsýnin út frá svörum foreldra við spurningalista. Til að fá 

fram lýsandi tölfræði var stuðst við forritið SPSS. Settar voru inn upplýsingar úr málsýnum í 

SPSS til að fá fram ákveðnar tölfræðilegar upplýsingar, þ.e. til að reikna út meðaltal, spönn og 

staðalfrávik. Þá var forritið notað til að reikna fylgni á milli ýmissa þátta sem mældir voru. Þeir 

þættir sem reiknað var út úr voru meðallengd segða, heildarfjöldi orða, fjöldi mismunandi 

orða, ásamt svörum úr spurningalista varðandi lestur og notkun snjalltækja og niðurstöðum 

úr Orðaskilum. Skoðað var einnig hvort marktækur munur væri milli kynjanna varðandi þessa 

þætti.     
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3.9 Siðferðileg álitamál 

Það voru nokkur siðferðisleg álitamál sem hafa þurfti í huga í rannsókninni. Það þurfti að halda 

trúnað og tryggja nafnleynd barnanna sem tóku þátt í rannsókninni, að nöfn þeirra kæmu 

hvergi fram, né að þau þekktust á nokkurn hátt af gögnunum. Allar niðurstöður úr 

rannsóknargögnum voru dulkóðaðar og þannig var nafnleynd tryggð. Auk þess hafði enginn 

aðgang að rannsóknargögnum nema rannsakandi og leiðbeinendur hennar. Rannsóknin var 

tilkynnt til Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands (erindi SHV2021-005) áður en hún hófst og 

mælti hún ekki gegn rannsókninni (sjá Viðauka D). Rannsakandi óskaði eftir leyfi frá 

leikskólastjóra fyrir því að framkvæma mætti rannsóknina í leikskólanum. Óskað var eftir 

upplýstu samþykki foreldra fyrir því að barnið þeirra mætti taka þátt í rannsókninni. Foreldrar 

fengu afhent upplýsingablað og samþykkisblað til undirritunar (sjá Viðauka A og Viðauka Á). 
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4 Niðurstöður 

Hér fyrir neðan verður greint frá niðurstöðum mælinga í rannsókninni. Fyrst verða niðurstöður 

mælinga úr málsýnum skoðaðar út frá ákveðnum þáttum í málþroska barnanna. Svo verða 

skoðaðar niðurstöður úr Orðaskilum. Að lokum verða skoðaðar niðurstöður úr spurningalista 

sem sendur var foreldrum varðandi lestur og notkun snjalltækja.  

 

4.1 Breytileiki í málþroska barnanna  

Niðurstöður málsýnanna varðandi alla þætti sem skoðaðir voru sýndu að breytileiki í 

málþroska barna á aldursbilinu 25 til 32 mánaða var mikill. Var meðallengd segða frá 1 orði 

upp í 3.58 orð. Börnin með lægstu og hæstu meðallengd segða voru bæði 30 mánaða gömul 

þegar málsýnin voru tekin, barnið með lægstu meðallengd segða var drengur en barnið með 

hæstu meðallengd segða var stúlka. Það var mjög mikil breidd í heildarfjölda orða í 

málsýnunum eða allt frá sex orðum upp í 179 orð. Þegar kom að fjölda mismunandi orða var 

breiddin frá 5 orðum upp í 74 orð. Í töflu 2 á næstu blaðsíðu má sjá niðurstöður úr málsýnum, 

þ.e. meðallengd segða, heildarfjöldi orða og fjöldi mismunandi orða. 
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Tafla 2.  Meðallengd segða, heildarfjöldi orða og fjöldi mismunandi orða.   

Aldur Kyn Meðallengd 

segða 

Heildarfjöldi 

orða 

Fjöldi 

mismunandi 

orða 

2;1:13 Stúlka 1.6 80 39 

2;1:14 Drengur 1.44 72 30 

2;1:19 Stúlka 1.96 97 46 

2;2:5 Drengur 1.4 70 30 

2;2:14 Stúlka 1.66 83 33 

2;2:15 Drengur 1.22 61 29 

2;2:16 Drengur 1.5 73 21 

2;3:8 Stúlka 1.82 91 40 

2;4:15 Stúlka 2.38 119 43 

2;5:18 Drengur 3.44 172 55 

2;5:27 Stúlka 1.44 72 30 

2;6:1 Stúlka 2.5 125 66 

2;6:7 Stúlka 3.58 179 51 

2;6:10 Drengur 1 6 5 

2;6:12 Stúlka 3.42 171 71 

2;6:19 Stúlka 1.92 96 43 

2;7:1 Drengur 2 99 40 

2;7:4 Drengur 1.64 82 37 

2;8:12 Drengur 3.04 152 74 

2;8:21 Drengur 2.8 140 51 
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Í töflu 2 er hægt að bera saman börn á ólíkum aldri og af ólíku kyni. Þegar skoðuð var 

meðallengd segða hjá börnunum var yngsta barnið með 1.6 orð og elsta barnið var með 2.8 

orð. Yngsta stúlkan var með 1.6 orð í meðallengd segða en elsta stúlkan var með 1.92 orð. 

Yngsti drengurinn var með 1.44 orð í meðallengd segða en elsti drengurinn var með 2.8 orð. 

Yngsta barnið sem tekið var málsýni af var með 80 orð í heildarfjölda orða en elsta barnið var 

með 140 orð. Yngsta stúlkan var með 80 orð í heildarfjölda orða en elsta stúlkan var með 96 

orð. Yngsti drengurinn var með 72 orð í heildarfjölda orða en elsti drengurinn var með 140 

orð. Það barn sem var með fæst orð í heildarfjölda orða í málsýni var með sex orð og það barn 

sem var með flest orð í heildarfjölda orða var með 179 orð. Það er athyglisvert að sjá að elstu 

stúlkurnar í málsýnunum voru með hærri heildarfjölda orða en elstu drengirnir þrátt fyrir að 

þeir hefðu verið tveim mánuðum eldri þegar málsýnin voru tekin. Þannig má einnig sjá að 

yngsta stúlkan var með fleiri orð í heildarfjölda orða en yngsti strákurinn, þó ekki muni 

mörgum orðum á þeim. Þegar kom að fjölda mismunandi orða var yngsta barnið með 39 

mismunandi orð og elsta barnið var með 51 mismunandi orð. Yngsta stúlkan var með 39 

mismunandi orð og elsta stúlkan var með 43 mismunandi orð. Yngsti strákurinn var með 30  

mismunandi orð og elsti strákurinn var með 51 mismunandi orð. Í töflu 3 má sjá lýsandi 

tölfræði ýmissa þátta í málsýnunum. 

 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði, meðaltal, miðgildi, staðalfrávik og spönn úr málsýnum. 

 Fjöldi segða Meðallengd segða Heildarfjöldi orða Fjöldi mismunandi 

orða 

Meðaltal 47.80 2.08 102.00 41.95 

Miðgildi 50.00 1.87 93.50 40.00 

Staðalfrávik 9.83 0.78 43.74 16.58 

Spönn 44 2.58 173 69 

Minnsta 6 1.00 6 5 

Mesta 50 3.58 179 74 
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Meðaltalið fyrir lengd segða var 2.08. Spönnin var 2.58 og staðalfrávikið var 0.78. Meðaltal 

drengja fyrir meðallengd segða var 1.94 og staðalfrávikið var 0.84. Meðaltal stúlkna fyrir 

meðallengd segða var 2.22 og staðalfrávikið var 0.74. Þegar kynin voru borin saman út frá 

meðallengd segða sést að meðaltal stúlknanna var hærra (M=2.22 og SF=0.74) en meðaltal 

drengjanna (M=1.94 og SF=0.84) en munurinn var ekki marktækur þar sem dreifingin eða 

breytileikinn er svo mikill (t=-0.79, p=0.44).       

 Meðaltalið fyrir heildarfjölda orða var 102.00. Spönnin í heildarfjölda orða var 173 og 

staðalfrávikið var 43.74. Meðaltal drengja í heildarfjölda orða var 92.70 og staðalfrávikið var 

49.49. Meðaltal stúlkna í heildarfjölda orða var 111.30 og staðalfrávikið var 37.37. Þegar kynin 

eru borin saman sést að meðaltal í heildarfjölda orða er töluvert hærra hjá stúlkunum en 

drengjunum en munurinn er ekki marktækur (t=0.94, p=0.35).    

 Meðaltalið fyrir fjölda mismunandi orða var 41.95. Spönnin var 69 og staðalfrávikið var 

16.58. Meðaltal drengja yfir fjölda mismunandi orða 37.20 og staðalfrávikið var 19.26. 

Meðaltal stúlkna í fjölda mismunandi orða var 46.70 og staðalfrávikið var 12.64. Það sama á 

við hér þegar kynin eru borin saman, að meðaltal stúlkna í fjölda mismunandi orða er töluvert 

hærra en hjá drengjunum, þó ekki væri til staðar marktækur munur milli kynjanna (t=-1.30, 

p=0.20). Marktækur munur milli kynja út frá málsýnunum var því ekki til staðar í neinum af 

þeim þáttum sem skoðaðir voru samkvæmt t-prófi, þ.e. meðallengd segða, heildarfjöldi orða 

og fjöldi mismunandi orða.         

 Skoðað var í hve miklu mæli börnin notuðu sagnorð í málsýnunum og því taldi 

rannsakandi sagnorðin sem birtust í sjálfsprottnu tali barnanna í málsýnum. Það var töluverður 

breytileiki í notkun sagnorða eða allt frá því að nota eitt sagnorð í tjáningu sinni upp í að nota 

14 mismunandi sagnorð. Í samanburði við aðrar mælieiningar sást að þau börn sem voru með 

hærri tölu í meðallengd segða, heildarfjölda orða og fjölda mismunandi orða notuðu í ríkara 

mæli sagnorð í tjáningu sinni, umfram önnur börn. Dæmi um notkun sagnorða í málsýnunum 

voru orð eins og borðaði, fann, var, lækna, saga, opna, sækja og hjálpa. Notuðu börnin bæði 

sagnorð í nútíð og þátíð í tjáningu sinni, þó flestar sagnir væru í nútíð.    

 Rannsakandi taldi lýsingarorð í málsýnunum til að kanna notkun þeirra á lýsingarorðum 

í sjálfsprottnu tali. Það kom rannsakanda á óvart að sum börnin notuðu engin lýsingarorð en 

notkun lýsingarorða í málsýnunum var allt frá engu upp í fjögur lýsingarorð. Dæmi um 

lýsingarorð í málsýnunum voru orð eins og mikið, stórt, langur, og kalt. Flest orðin voru í fyrsta 

stigi en einhver voru í miðstigi, sem dæmi orðið meira.     
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 Notkun barnannna á fornöfnum sem fram komu í málsýnunum og börnin notuðu í 

tjáningu sinni var líka skoðuð. Breiddin í fjölda fornafna var frá engu og upp í sex fornöfn. Dæmi 

um fornöfn í málsýnunum voru orð eins og hann, ég, hún, þessi og minn. Sett var upp í töflu 

fjöldi sagnorða, lýsingarorða og fornafna sem börnin notuðu og voru börnin flokkuð í 

aldursröð. Skýrustu tengsl við aldur komu fram í flokknum sagnorð, þ.e. þau börn sem voru 

með flest sagnorð voru börn sem voru á aldursbilinu 30 til 32 mánaða, þ.e. tilheyrðu elstu 

börnunum. Athygli vakti að af þeim fjórum börnum sem voru með langflestar sagnir (10-14) 

voru þrjár stúlkur og einn drengur. Meðallengd segða hjá þessum börnum var líka í hærri 

kantinum miðað við önnur börn sem notuðu fá sagnorð í málsýnum. Þessi börn voru líka heilt 

yfir með fleiri fornöfn. Í töflu 4 á næstu blaðsíðu má sjá fjölda sagnorða, lýsingarorða og 

fornafna sem börnin notuðu í málsýnunum. 
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Tafla 4. Fjöldi sagnorða, lýsingarorða og fornafna. 

Aldur Kyn Sagnorð Lýsingarorð Fornöfn 

2;1:13 Stúlka 6 0 4 

2;1:14 Drengur  5 0 2 

2;1:19 Stúlka 4 1 3 

2;2:5 Drengur 6 0 0 

2;2:14 Stúlka 4 0 1 

2;2:15 Drengur 4 1 1 

2;2:16 Drengur 1 1 1 

2;3:8 Stúlka 3 2 2 

2;4:15 Stúlka 2 4 4 

2;5:18 Drengur 7 4 2 

2;5:27 Stúlka 3 2 1 

2;6:1 Stúlka 13 2 6 

2;6:7 Stúlka 10 1 3 

2;6:10 Drengur 1 0 0 

2;6:12 Stúlka 11 1 5 

2;6:19 Stúlka 3 0 4 

2;7:1 Drengur 3 1 3 

2;7:4 Drengur 4 2 3 

2;8:12 Drengur 14 3 3 

2;8:21 Drengur 7 2 2 
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4.2 Málfræðivillur 

Heilt yfir voru málfræðivillur ekki miklar og í fjórum málsýnum voru engar málfræðivillur. 

Önnur málsýni innihéldu hlutfall málfræðivilla allt frá 0.56% upp í 6.25%. Málfræðivillur í 

prósentum voru því frá 0% og upp í 6.25%. Í töflu 5 má sjá lýsandi tölfræði fyrir hlutfall 

málfræðivilla í málsýnunum. 

 

Tafla 5. Hlutfall málfræðivilla. 

 Málfræðivillur  

Meðaltal 2.38 

Miðgildi 2.14 

Staðalfrávik 1.86 

Spönn 6.25 

Minnsta 0.00 

Mesta 6.25 

 

 

Hér verða tekin nokkur dæmi um málfræðivillur og hvernig þær birtust í málsýnunum. 

Algengar málfræðivillur voru beygingarvillur eða villur þar sem notað var vitlaust fornafn. Hér 

má nefna tvö dæmi um málfræðivillur. Þannig sagði eitt barnið „sjá ekki“ í stað „sé ekki“ og 

notaði því nafnhátt í stað þess að persónubeygja sögnina . Annað barn sagði „hey svínin“ í stað 

„hey svínið“ og notar því fleirtölu í stað eintölu. Þá voru nokkur dæmi um að vitlaust fornafn 

væri notað þegar talað var um leikföngin, sem dæmi „hann með líka blóm“ í stað „hún er líka 

með blóm“ þegar barnið var að benda á dúkku í kjól með blómum á og orðið dúkka er í 

kvenkyni, en orðaröðin var einnig vitlaus og barnið sleppti sögninni. Einnig setningin „hún 

heitir hestur“ í stað „hann heitir hestur“, þar sem orðið hestur er í karlkyni. Þá sagði eitt barn 

setninguna „það eru tveir appelsínur“ í stað þess að segja „það eru tvær appelsínur“, þar sem 

appelsína er kvenkynsorð. Þá var áhugavert að sjá að tvö börn gerðu sömu málfræðivilluna, 

þar sem þau sögðu bæði „þessi kubb“ í stað „þessi kubbur“.  
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4.3 Fylgni milli ýmissa þátta málsýnanna 

Há fylgni var milli meðallengdar segða, heildarfjölda orða og fjölda mismunandi orða, þ.e. þau 

börn sem voru með háa tölu í meðallengd segða voru einnig með háa tölu í heildarfjölda orða 

og fjölda mismunandi orða. Þessi börn notuðu líka í ríkara mæli sagnorð. Þannig má nefna að 

yngsta barnið sem tekið var málsýni af var með 1.6 orð í meðallengd segða, heildarfjöldi orða 

var 80 orð og fjöldi mismunandi orða var 39. Elsta barnið sem tekið var málsýni af var með 2.8 

orð í meðallengd segða, heildarfjöldi orða var 140 og fjöldi mismunandi orða var 51 orð. Fylgni 

milli þessara þátta meðallengd segða, heildarfjöldi orða og fjöldi mismunandi orða má sjá í 

töflu 6 hér fyrir neðan. 

 

Tafla 6. Fylgni milli meðallengd segða, heildarfjölda orða og fjölda mismunandi orða. 

 Meðallengd segða Heildarfjöldi orða Fjöldi mismunandi orða 

Meðallengd segða  0.97 0.83 

Heildarfjöldi orða 0.97  0.87 

Fjöldi mismunandi orða 0.83 0.87  

 

4.4 Niðurstöður úr Orðaskilum 

Rannsakandi óskaði eftir því að foreldrar fylltu út Orðaskil. Rannsakandi taldi svo þann fjölda 

orða sem hvert barn var komið með að mati foreldra. Niðurstöðurnar sýndu mjög mikla breidd 

í orðaforða en orðafjöldinn var frá 32 orðum upp í 698 orð. Niðurstöður Orðaskila sýndu einnig 

að þó almennt megi ætla að eldri börnin séu með hærri orðafjölda átti það alls ekki við í öllum 

tilfellum. Í töflu 7 á næstu blaðsíðu kemur fram aldur barnanna og niðurstöður úr Orðaskilum. 
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Tafla 7. Aldur og niðurstöður Orðaskila______________________________________ 

Aldur í 
mánuðum 

Orðaskil 

32 583 

27 354 

31 401 

26 398 

29 647 

32 459 

28 559 

31 412 

26 312 

30 627 

25 577 

25 442 

29 635 

30 319 

25 460 

30 456 

26 698 

30 400 

30 32 

 

4.5 Tengsl Orðaskila og málsýna 

Ef skoðaður er heildarfjöldi orða í málsýnum og niðurstöður Orðaskila samkvæmt útfyllingu 

foreldra er í flestum tilfellum gott samræmi þar á milli, þ.e. að þau börn sem voru með mörg 

orð í heildarfjölda orða í málsýnum voru einnig komin með mjög mörg orð samkvæmt 

Orðaskilum og þau börn sem voru með fá orð í heildarfjölda orða í málsýnum voru yfirleitt 

einnig með töluvert fá orð samkvæmt Orðaskilum.  Fylgnin milli heildarfjölda orða og Orðaskila 

er r=0.58 sem er miðlungs há fylgni.         

 Hins vegar var eitt dæmi þar sem málsýnið endurspeglaði ekki raunverulega 

máltjáningu barnsins. Samkvæmt heildarfjölda orða úr málsýninu sagði barnið einungis 83 orð 
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en foreldrar fylltu út Orðaskil og samkvæmt niðurstöðum þeirra er barnið komið með vald á 

698 orðum. Velta má því fyrir sér hvort barnið hafi verið feimið eða óöruggt og/eða 

rannsakanda ekki tekist nógu vel að laða fram sjálfsprottið tal barnsins meðan á málsýninu 

stóð. Það virtist ekki skína nógu vel í gegn í þessu málsýni hver málþroski barnsins var í raun 

og veru eða þá að foreldrar hafa ofmetið málþroska barnsins við útfyllingu Orðaskila. Skoðað 

var hvort marktækur munur væri milli kynja út frá niðurstöðum Orðaskila en svo var ekki 

(p=0.13).          

    

4.6 Bakgrunnsupplýsingar 

Í spurningalistanum sem foreldrar voru beðnir að svara var verið að afla bakgrunnsupplýsinga 

um börnin, þar var spurt um hvenær þau sögðu sitt fyrsta orð, hve oft væri lesið fyrir þau og 

hvort og hve mikinn aðgang börnin hefðu að snjalltækjum. 

 

4.7 Lestur og notkun snjalltækja 

Samkvæmt svörum foreldra þá var ýmist lesið daglega eða 3-4 sinnum í viku fyrir barnið en 

meðaltalið var 3.50, spönnin var 1 og staðalfrávikið var 0.51. Sjá hér fyrir neðan í töflu 8.  

 

Tafla 8. Lestur. 

 

Lestur Tíðni Prósenta 

3-4 sinnum í viku 10 50.0 

Daglega 10 50.0 
 

 

Ekki kom fram munur á lestri með drengjum og stúlkum, þ.e. lesið var jafnoft fyrir stúlkurnar 

og drengina, bæði ef skoðaður er svarmöguleikinn 3-4 sinnum í viku og svarmöguleikinn 

daglega.          

 Samkvæmt svörum foreldra við notkun snjalltækja höfðu börnin lítinn aðgang að 

snjalltækjum og mörg þeirra höfðu engan aðgang að slíkum tækjum. Aðeins tvö börn virtust 
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hafa aðgang að snjalltækjum daglega. Helmingur barnanna hafði engan aðgang að 

snjalltækjum og helmingur barnanna hafði einhvern aðgang að snjalltækjum, flest þeirra 

höfðu aðgang að snjalltækjum sjaldnar en daglega. Af þeim börnum sem höfðu aðgang að 

snjalltækjum voru sex með aðgang að efni bæði á íslensku og ensku, einn af þeim var einnig 

með aðgang að efni á dönsku. Fjögur börn voru einungis með aðgang að efni á íslensku. Af 

þeim tíu börnum sem höfðu aðgang að snjalltækjum höfðu tvö þeirra haft aðgang síðan þau 

voru yngri en eins árs, fimm síðan þau voru yngri en tveggja ára og þrjú þegar þau voru orðin 

tveggja ára. Meðaltalið fyrir það í hve miklum mæli börnin notuðu snjalltæki var 0.6 sinnum á 

dag, spönnin var 2 og staðalfrávikið var 0.68. Hér fyrir neðan sést tíðni snjalltækja notkunar í 

töflu 9. 

 

Tafla 9. Snjalltækja notkun. 

  

 

 

 

 

Þegar kynin eru borin saman þá er áberandi að sjá að sjö stúlkur hafa engan aðgang að 

snjalltækjum, þrjár hafa aðgang sjaldnar en daglega og engin stúlka hefur aðgang að 

snjalltækjum daglega. Einungis þrír drengir hafa engan aðgang að spjaldtölvu, fimm drengir 

hafa aðgang sjaldnar en daglega en tveir drengir hafa aðgang að spjaldtölvu daglega. Það er því 

töluverður munur milli snjalltækja notkunar drengja og stúlkna, eins og sést í töflu 10 á næstu 

blaðsíðu.  

 

 

 

 

 

 Fjöldi barna Prósenta 

Aldrei 10 50.0 

Sjaldnar en daglega 8 40.0 

Daglega 2 10.0 
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Tafla 10. Snjalltækjanotkun drengja og stúlkna.____________________________________ 

 

 

4.8 Tengsl milli Orðaskila, lesturs og notkun snjalltækja 

Áhugavert var að sjá að sú stúlka sem var með flest orð samkvæmt Orðaskilum var stúlka sem 

lesið var fyrir daglega og hún hafði ekki aðgang að snjalltækjum. Sú stúlka sem var með 

samkvæmt málsýninu flest orð í heildarfjölda orða eða 179 orð og hæstu meðallengd segða 

eða 3.58 var stúlka sem er lesið fyrir daglega og hafði ekki aðgang að snjalltækjum. Sá drengur 

sem var með flest orð samkvæmt Orðaskilum var drengur sem lesið var fyrir daglega og hann 

hafði aðgang að snjalltækjum sjaldnar en daglega. Hann var líka með samkvæmt málsýninu 

flest orð í heildarfjölda orða eða 172 orð og hæstu meðallengd segða eða 3.44 orð. Þessi dæmi 

gefa vísbendingu um  mikilvægi þess að lesið sé mikið fyrir börnin og að þau hafi takmarkaðan 

aðgang að snjalltækjum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aldrei Sjaldnar en daglega Daglega 

Drengir 3 5 2 

Stúlkur 7 3 0 
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5 Umræða 

Markmið þessa verkefnis var að skoða máltjáningu ungra barna með því að taka málsýni, með 

það að leiðarljósi að skoða breytileika í máltjáningu barnanna. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að breytileiki í málþroska barnanna var mjög mikill og átti það bæði við 

um málsýni og Orðaskil,  lesið var töluvert fyrir öll börnin og börnin höfðu heilt yfir lítinn 

aðgang að snjalltækjum. Helstu niðurstöður málsýnanna í rannsókninni sýndu fram á að 

breytileiki í málþroska barnanna var mikill ef skoðuð var meðallengd segða, heildarfjöldi orða 

og fjöldi mismunandi orða. Það var einnig mikill breytileiki ef skoðuð var notkun sagnorða. 

Breytileiki var lítill þegar skoðuð var notkun lýsingarorða og fornafna. Þá sýndu niðurstöður úr 

Orðaskilum einnig fram á mikinn breytileika í málþroska barnanna, að mati foreldra. Í ljós kom 

að langflest börnin sögðu sitt fyrsta orð um eins árs aldur eða 15 börn og fjögur börn sögðu 

sitt fyrsta orð þegar þau voru milli eins árs og eins og hálfs árs. Aðeins eitt barn sagði sitt fyrsta 

orð þegar það var milli eins og hálfs og tveggja ára. Það var mjög misjafnt hve oft var lesið fyrir 

börnin, þ.e. 3-4 sinnum í viku fyrir helming barnanna og á hverjum degi fyrir helming barnanna 

og var hlutfallið jafnt milli stúlkna og drengja. Þá kom í ljós að helmingur barnanna hafði engan 

aðgang að snjalltækjum, flest höfðu lítinn aðgang og mjög fá daglegan aðgang. Áhugavert var 

að sjá að færri stúlkur höfðu aðgang að snjalltækjum en drengir og sjaldnar. 

 

5.1 Breytileiki í máltjáningu barna á aldrinum 25 til 32 mánaða mælt með 
málsýnum 

Mikill breytileiki var í máltjáningu barnanna í rannsókninni. Þó að algengt væri að eldri börnin 

væru með meiri orðaforða í þeim þáttum sem skoðaðir voru en yngri börnin, eru dæmi um 

málsýni þar sem þetta á ekki við, séu niðurstöður úr þessum tuttugu málsýnum skoðaðar. Fleiri 

rannsóknir hafa sýnt sömu niðurstöður, þ.e. að tengsl séu milli orðaforða og aldurs. Í rannsókn 

þar sem málsýni voru tekin kemur fram að orðanotkun barnanna jókst með auknum aldri 

þeirra (Gilkerson o.fl.,  2017). Í rannsókninni var skoðuð meðallengd, segða heildarfjöldi orða, 

og fjöldi mismunandi. Máltjáning barnanna jókst í hverjum mánuði meðan á rannsókninni stóð 

og orðaforði þeirra varð meiri því eldri sem þau urðu. Fram að 26 mánaða aldri jókst orðaforði 

þeirra í hverjum mánuði um 60 orð. Með hækkandi aldri jókst meðallengd segða, heildarfjöldi 

orða og fjöldi mismunandi orða (Gilkerson o.fl., 2017). Sambærilegar niðurstöður komu fram 
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í rannsókn Bloom (1993) þar sem setningar barnanna urðu lengri því eldri sem þau voru og þar 

með jókst meðallengd segða með hækkandi aldri þeirra. Þá jókst heildarfjöldi orða einnig með 

hækkandi aldri.           

 Í niðurstöðum Elínar Þallar Þórðardóttur og Weismer (1998) er ákveðin fylgni við aldur 

barnanna, aukning var í öllum þáttum sem skoðaðir voru þ.e. meðallengd setninga, 

heildarfjölda orða og fjölda mismunandi orða. Setningar barnþanna urðu líka flóknari því hærri 

sem meðallengd setninga varð. Í rannsókn hennar voru börnin á breiðara aldursbili, þ.e. 15 

mánaða til 36 mánaða en í þessari rannsókn er aldursbilið stutt, þ.e. 25 mánaða til 32 mánaða. 

Það er þó engu að síður sammerkt að töluverður munur er á elstu og yngstu börnunum í 

málsýnum beggja rannsókna. Þannig var 15 mánaða barn í rannsókn Elínar Þallar með rúmlega 

eitt orð í setningu en 36 mánaða barn var með rúmlega 4 orð. Í þessari rannsókn var yngsta 

barnið sem var 25 mánaða gamalt með 1.6 orð í setningu en elsta barnið sem var 32 mánaða 

gamalt var með 2.8 orð í setningu. Mjög fáar málfræðivillur voru til staðar í þessari rannsókn 

og eru sambærilegar niðurstöðum eldri rannsóknar (Elín Þöll Þórðardóttir og Weismer, 1998). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu mjög fáar málfræðivillur í málsýnum og börnin voru mjög 

klár í fornöfnum kynjanna og sterkri þátíð sagna (Elín Þöll Þórðardóttir og Weismer, 1998). 

Fylgni var einnig til staðar í eldri rannsókn þar sem málsýni voru tekin af börnum og skoðaðir 

voru sömu þættir, þ.e. því hærri sem talan var í meðallengd segða því hærri var tala í 

heildarfjölda orða og fjölda mismunandi orða (Elín Þöll Þórðardóttir og Weismer, 1998). 

 Það var mjög áhugavert að gera samanburð á þessari rannsókn og eldri rannsókn sem 

gerð var fyrir 23 árum síðan (Elín Þöll Þórðardóttir og Weismer, 1998). Séu rannsóknirnar tvær 

bornar saman er margt í niðurstöðunum sem er sammerkt, þ.e. sem dæmi fylgni milli aldurs 

og orðaforða, þ.e. því eldri sem börnin eru því lengri eru setningarnar, heildarfjöldi orða eykst 

með hækkandi aldri og fjöldi mismunandi orða einnig. Þá verða setningar barnanna flóknari 

eftir því sem börnin verða eldri. Í báðum rannsóknum voru fáar málfræðivillur.   

 Í ljós kom að notkun sagnorða er mjög mismunandi og breytileiki töluverður en það 

sést að þau börn sem hafa meiri orðaforða nota fleiri sagnorð en þau börn sem hafa minni 

orðaforða, minni breytileiki er í notkun lýsingarorða og fornafna og minni tengsl við orðaforða 

barnanna þar. Kom það sérstaklega á óvart því lýsingarorð eru töluvert notuð af kennurum í 

leikskólanum og börnunum kennd orð yfir ýmis hugtök sbr. heitt, kalt, stór, lítill, mikið og lítið. 

Áberandi var að þau börn sem voru með flest orð þegar skoðaður var heildarfjöldi orða áttu 

það sameiginlegt að vera þau börn sem notuðu mest af sögnum, enda er talað um að þau börn 
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sem læra sagnir séu fyrri til að fara mynda setningar. Fram kemur í rannsókn Bloom (1993) að 

börn tileinki sér setningamyndun með því að læra sagnir og því mikilvægt að leggja áherslu á 

sagnir í málörvun barna og málumhverfi þeirra. Þetta er því í samræmi við það sem 

niðurstöður þessarar rannsóknar sína, að orðaforði barna aukist þegar þau læra sagnir. 

 Komið hefur í ljós að stúlkur byrja almennt fyrr að tala en drengir og orðaforði þeirra 

og málþekking er betri, þó er ekki að sjá að mikill munur sé milli drengja og stúlkna séu þau 

borin saman þegar kemur að málþroska þeirra (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur 

Þorsteinsdóttir, 2015). Svipaðar niðurstöður fundust í þessari rannsókn, þ.e. stúlkur virðast 

vera aðeins framar drengjum í orðaforða en þó ekki marktækur munur milli kynja. 

 

5.2 Breytileiki í málþroska barna út frá svörum foreldra 

Niðurstöður Orðaskila sýna fram á mjög mikinn breytileika í orðaforða barnanna og þar með 

málþroska þeirra. Niðurstöður Orðaskila sýna fram á að börn á sama aldri geta verið með mjög 

ólíkan orðaforða og að dæmi séu um að stúlkur séu komnar lengra í orðaforða en drengir á 

svipuðum aldri. Í handbók um Orðaskil kemur einnig fram að stúlkur eru aðeins framar 

drengjum þegar kemur að orðaforða yngstu barnanna (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). Ekki var 

þó um mikinn mun að ræða milli kynjanna og minnkaði munurinn með hækkandi aldri. 

Marktækur munur sást þó í einhverjum tilfellum, þ.e. þegar skoðað var meðaltal í einhverjum 

aldursflokkum.          

 Séu niðurstöður Orðaskila skoðaðar óháð kyni kemur fram að þrjú börn eru -1,5 

staðalfrávikum frá meðaltali, fimm börn eru með -1 staðalfrávik frá meðaltali, sjö börn eru á 

meðaltali, þrjú börn eru 1 staðalfráviki fyrir ofan meðaltal og tvö börn eru 1,5 staðalfráviki fyrir 

ofan meðaltal. Séu kynin skoðuð í sitthvoru lagi er einn drengur í -1,5 staðalfráviki frá 

meðaltali, fjórir drengir eru -1 staðalfráviki frá meðaltali, fjórir drengir eru á meðaltali og einn 

drengur er 1,5 staðalfráviki fyrir ofan meðaltal. Hjá stúlkunum eru tvær stúlkur í -1,5 

staðalfrávik frá meðaltali, ein stúlkur eru í -1 staðalfráviki frá meðaltali, þrjár stúlkur eru í 

meðaltali, þrjár stúlkur eru 1 staðalfráviki fyrir ofan meðaltal og ein stúlka er 1,5 staðalfráviki 

fyrir ofan meðaltal. Fimm strákar eru í meðaltali eða fyrir ofan meðaltal á meðan sjö stúlkur 

eru í meðaltali eða fyrir ofan meðaltal. 
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5.3 Tengsl á milli málsýna og Orðaskila 

Í flestum tilfellum komu fram tengsl milli niðurstaðna úr málsýnum og niðurstöðum úr 

Orðaskilum. Heilt yfir sést í rannsókninni að þau börn sem eru með háa tölu í heildarfjölda 

orða í málsýni eru einnig með háa tölu úr Orðaskilum og öfugt, þ.e barn með lága tölu í 

heildarfjölda orða í málsýni er yfirleitt einnig með lága tölu úr Orðaskilum. Þó er dæmi um eitt 

barn með mjög háa tölu úr Orðaskilum en ekki mjög háa tölu úr heildarfjölda orða í málsýni. 

Einnig var dæmi um nokkur börn sem voru með svipaðan heildarfjölda orða í málsýni en mjög 

ólíka tölu úr Orðaskilum. Dæmi um þetta var barn sem var með 70 orð í heildarfjölda orða og 

398 orð úr Orðaskilum, tvö börn sem voru bæði með 72 orð í heildarfjölda orða og annað 

barnið var með 442 orð úr Orðaskilum en hitt barnið var með 635 orð úr Orðaskilum. Þá var 

barn sem var með 73 orð í heildarfjölda orða í málsýni en einungis 312 orð úr Orðaskilum. 

Sammerkt var með þessum börnum að þau voru feimin og tjáðu sig lítið í byrjun málsýna. 

 

5.4 Munur á málþroska drengja og stúlkna  

Stúlkurnar í þessari rannsókn voru með meiri orðaforða en drengirnir og átti það bæði við um 

málsýni og Orðaskil. Þrátt fyrir að það sé munur á kynjunum er hann ekki marktækur. Í fyrri 

rannsóknum hefur komið  í ljós að stúlkur byrja almennt fyrr að tala en drengir og orðaforði 

þeirra og málþekking er betri, þó er ekki að sjá að mikill munur sé milli drengja og stúlkna séu 

þau borin saman þegar kemur að málþroska þeirra (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur 

Þorsteinsdóttir, 2015 og Elín Þöll Þórðardóttir, 1998).  

 

5.5 Tengsl milli aldurs og orðaforða 

Út frá flestum málsýnum sést tenging milli aldurs og orðaforða, þ.e. því eldri sem börnin eru 

því hærri er meðallengd segða, heildarfjöldi orða og fjöldi mismunandi orða og eru þetta 

sambærilegar niðurstöður og komið hafa fram í öðrum rannsóknum þar sem málþroski ungra 

barna var skoðaður (Bloom,1993, Elín Þöll Þórðardóttir og Weismer, 1998 og Gilkerson o.fl., 

2017).  
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5.6 Málumhverfi barnanna 

Þegar skoðuð voru svör við spurningum í spurningalista kom í ljós að það er lesið mismikið fyrir 

börn á þessum aldri og óskandi væri að fleiri foreldrar læsu daglega fyrir börnin sín. Aðeins 

helmingur foreldranna les daglega en helmingur foreldra les einungis 3 til 4 sinnum í viku. 

Lestur ýtir ekki einungis undir málþroska barna heldur einnig málskilning þeirra. Ekki var hægt 

að kanna hvort fylgni væri milli málþroska barnanna og hvort lesið væri fyrir þau þar sem 

börnin í rannsókninni voru fá og lesið var fyrir öll börnin. Í íslenskri rannsókn kom fram að það 

hafði áhrif á orðaforða barnanna hve oft var lesið fyrir þau, því oftar lesið var því hærra 

skoruðu börnin á orðaforðaprófi sem lagt var fyrir þau í rannsókninni (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2015).         

 Foreldrar sögðu jafnframt að almennt væri mjög lítil notkun snjalltækja hjá börnunum. 

Um helmingur barnanna í þessari rannsókn höfðu engan aðgang að snjalltækjum og  einnig er 

ánægjulegt hve fá af börnunum sem hafa aðgang að snjalltækjum eru að skoða efni á ensku. 

Af þeim tíu börnum sem höfðu aðgang að snjalltækjum höfðu tvö þeirra aðgang að 

snjalltækjum þegar þau voru yngri en eins árs, fimm þegar þau voru yngri en tveggja ára og 

tvö þegar þau voru orðin tveggja ára. Þetta eru mjög áhugaverðar niðurstöður út frá því að 

vitað er að notkun snjalltækja er mikil almennt hjá ungum börnum og velta má fyrir sér hvort 

notkun snajlltækja þessara barna sér í raun og veru svona lítil.    

 Notkun snjalltækja, sérstaklega ef hún er mikil og efnið er á ensku, getur haft neikvæð 

áhrif á málþroska ungra barna á íslensku. Af enskumælandi forritum læra börn jafnvel orð sem 

þau kunna ekki að segja á íslensku en kunna þau á ensku. Því væri ákjósanlegt að íslensk börn 

hefðu eingöngu aðgang að íslenskum forritum í snjalltækjum sem myndi ýta undir málþroska 

þeirra og að tími í snjalltækjum væri takmarkaður, sérstaklega hjá yngstu börnunum. 

Undanfarin ár hefur notkun snjalltækja aukist mjög mikið og er áhugavert að skoða hvaða 

mögulegu áhrif notkun snjalltækja getur haft á ung börn, bæði jákvæð og neikvæð þegar 

kemur að málþroska þeirra.  Sigríður Sigurjónsdóttir (2019) velti málumhverfi ungra barna fyrir 

sér þar sem hún fjallaði  um áhrif snjalltækja og ensku í málumhverfi ungra barna. Í könnun 

sem gerð var fyrir nokkrum árum hér á landi sýndu niðurstöður fram á að meiri hluti barna 

eða 58% byrjaði að nota snjalltæki þegar þau voru tveggja ára eða yngri en könnunin fór fram 

árin 2017 og 2018 (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018).  
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6. Lokaorð 

Þrátt fyrir að þetta lokaverkefni sé aðeins lítil rannsókn með fáa þáttakendur þá gefur það 

ákveðna vísbendingu um það hvar börn á tilteknum aldri standa í málþroska. Út frá þeim mikla 

breytileika sem sást í niðurstöðunum má sjá að töluverður fjöldi barna þyrfti á að halda aukinni 

málörvun, þar sem málþroski er mjög mikilvægur þáttur í þroska og námi barna. Þetta 

lokaverkefni var höfundi mjög lærdómsríkt og á sama tíma krefjandi. Höfundur jók við 

þekkingu sína um málþroska ungra barna, töku og afritun málsýna, talningu úr Orðaskilum og 

notkun SPSS. Þá veitti það innsýn í líf ungra barna að fara yfir svör foreldra við spurningalista. 

Höfundi þótti áhugavert að bera saman ýmsa þætti í rannsókninni og sjá hvað hafði áhrif á 

málþroska barnanna, bæði jákvætt og neikvætt. Það kom rannsakanda skemmtilega á óvart 

hve mikill breytileikinn í raun og veru er, sem og að margt er ólíkt á kynjunum, sérstaklega 

varðandi heildarfjölda orða í málsýnum, niðurstöður úr Orðaskilum  og notkun snjalltækja, þ.e. 

stelpur virðast standa betur að vígi varðandi heildarfjölda orða, hvar þær standa samkvæmt 

Orðaskilum út frá aldri og að þær hafa mun minni aðgang að snjalltækjum. Það er von 

rannsakanda að geta nýtt sér lærdóm sinn úr þessu lokaverkefni í starfi sínu með yngstu 

börnum leikskólans, þar sem upphafið skiptir höfuðmáli fyrir framhaldið. 
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Viðauki A: Yfirlýsing um samþykki 

Málþroski ungra barna 

Yfirlýsing um samþykki 

 

Vinsamlegast lesið gaumgæfulega og dragið hring utan um viðeigandi svar. 

 

 Ég samþykki að leyfa Aðalbjörgu Gunnarsdóttur að taka málsýni með 

myndbandsupptöku í leikskólanum, sem er hluti af rannsókn hennar sem meistaranema í 

Menntunarfræði leikskóla. Rannsakandi mun taka málsýnin, afrita þau og greina, samkvæmt 

leiðbeiningum.  

 

JÁ  NEI 

 

Ég samþykki að rannsakandi megi óska eftir því að foreldrar svari Orðaskilum, svo hægt sé að 

bera saman málsýni og Orðaskil. 

 

   JÁ     NEI  

 

Ég samþykki að afritun af málsýni barnsins míns sé sett inn í gagnagrunn Jóhönnu Einarsdóttur um 

málsýni (GJEUM) 

JÁ  NEI 

 

 

 

Undirskrift  …………………………………………………………………………… Dags.: ……………………… 
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Viðauki Á: Upplýsingabréf til foreldra 

 

 

 

Upplýsingabréf til foreldra/forráðamanna barna. 

Málþroski ungra barna. 

 

                            Hafnarfjörður 1. febrúar 2021. 

Kæra foreldri/forráðamaður 

Við þökkum þér (ykkur) fyrir að hafa sýnt því áhuga að taka þátt í rannsókn sem er að meta 

málþroska ungra barna á aldrinum 25-32 mánaða. Rannsóknin er lokaverkefni Aðalbjargar 

Gunnarsdóttur til M.Ed. gráðu í Menntunarfræði leikskóla við Háskóla Íslands og ábyrgðarmaður er 

dr. Jóhanna Einarsdóttir dósent.  

Vinsamlega skoðaðu neðangreindar upplýsingar vandlega áður en þú ákveður hvort þú viljir taka þátt 

í þessari rannsókn. 

 

Upplýsingar um rannsókn 

Markmið rannsóknar er að skoða málþroska barna á aldrinum 25-32 mánaða. Málþroski barnanna 

verður kannaður með tveim mismunandi aðferðum, annars vegar málsýnum og hins vegar staðlaða 

málþroskarprófinu Orðaskil. Rannsakandi mun taka málsýni af barni í leik, þar sem reynt er að laða 

fram sjálfsprottið tal barnsins og er málsýnið tekið upp í hljóði og mynd. Þegar málsýnið hefur verið 

tekið mun rannsakandi skrá orðrétt niður allt það sem barnið segir til að fá fram upplýsingar eins og 

lengd setninga, heildarfjölda orða og fjölda ólíkra orða. Foreldrar verða beðnir um að fylla út Orðaskil 

og svara spurningalista áður en rannsóknin fer fram. Bornar verða svo saman niðurstöður úr 

málsýnum og Orðaskilum. 

Haldið verður utan um gögn á rannsóknarnúmeri og þau varðveitt á sérstökum USB-lykli. 

USB-lykillinn mun svo verða geymdur hjá ábyrgðarmanni rannsóknar í læstum skáp. 

Myndbandsupptökum af börnunum verður eytt þegar afritun málsýna hefur farið fram. 

Verkefnastjóri og ábyrgðarmaður rannsóknar munu sjá til þess að gæta fyllsta trúnaðar við 

þátttakendur og munu skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu sem sjá má í fylgiskjali. 

Ykkur er velkomið að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna, 

Dr. Jóhanna T. Einarsdóttir dósent, ábyrgðarmaður rannsóknar; jeinars@hi.is  

Aðalbjörg Gunnarsdóttir, meistaranemi í menntunarfræði leikskóla; sími: 6976979, adg2@hi.is eða 

adalbjorgg@hafnarfjordur.is    

mailto:adg2@hi.is
mailto:adalbjorgg@hafnarfjordur.is
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Viðauki B: Spurningalisti fyrir foreldra 

 

Spurningalisti fyrir foreldra vegna rannsóknarinnar: Málþroski ungra barna. 

Vinsamlega svarið öllum spurningunum 

1. Tilgreinið fæðingadag barns (dag/mán/ár): ________________________________ 

 

 

2. Var barnið hjá dagmömmu? 

 ◻   Já  

 ◻   Nei 

 

3. Ef já við spurningu 2, á hvaða aldursbili? 

 _____________________________  

 

4. Hversu gamalt var barnið þegar það byrjaði í leikskóla?   

 ◻   Yngra en eins árs   

 ◻   Eins árs 

 ◻   Tveggja ára 

 

5. Hversu gamlt var barnið þegar það byrjaði í leikskólanum sem það er í núna? 

 ◻  12-18 mánaða 

 ◻  19-24 mánaða 

 ◻  25 mánaða eða eldra 

  

 

6. Hvenær sagði barnið fyrstu orðin? 

 ◻  Um eins árs aldur 

 ◻  Milli eins og eins og hálfs árs 

 ◻  Milli eins og hálfs og tveggja ára 

 ◻  Milli tveggja og tveggja og hálfs árs 

 

 

7. Hversu oft í viku er lesið fyrir barnið heima? 
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 ◻  Aldrei 

 ◻  Sjaldnar en einu sinni í viku 

 ◻  1-2 sinnum í viku 

 ◻  3-4 sinnum í viku 

 ◻  Daglega 

  

 

8. Hefur barnið aðgang að snjalltæki (snjallsíma eða spjaldtölvu)? 

 ◻   Já    

 ◻   Nei 🡪 ef nei, vinsamlega svarið næst spurningu 13 .  

 

9. Hversu gamalt var barnið þegar það fékk fyrst aðgang að snjalltæki (snjallsíma eða 
spjaldtölvu)? 

 ◻   Yngra en eins árs 

 ◻   Yngra en tveggja ára  

 ◻   Tveggja ára  

  

 

10. Hve miklum tíma eyðir barnið að jafnaði í tölvum og snjalltækjum (snjallsímum og 
spjaldtölvum)? 

 ◻   Notar aldrei tölvu eða snjalltæki 

 ◻   Notar tölvu eða snjalltæki sjaldnar en daglega 

 ◻   Minna en klukkustund á dag  

 ◻   1-2 klukkustundum á dag 

 ◻   3-4 klukkustundum á dag 

 ◻   meira en 4 klukkustundir á dag 

  

  

11. Hvaða tungumál hlustar barnið á í snjalltækinu (merkið við allt sem við á)? 

 ◻   Íslensku 

 ◻   Ensku 

 ◻   Án hljóðs 

 ◻   Annað tungumál, hvað__________________________________________ 
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12.  Hvaða leik eða smáforrit notar barnið mest? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

13. Er eitthvað annað sem þú/þið mynduð vilja koma á framfæri um tal- eða málþroska 

barnsins? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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Viðauki C: Upplýsingabréf til leikskólans 

 

 

Upplýsingabréf til leikskólans. 

Málþroski ungra barna. 

 

                           Hafnarfjörður 1. febrúar 2021. 

Upplýsingar um rannsókn 

Markmið rannsóknar er að skoða málþroska barna á aldrinum 25-32 mánaða. Málþroski 

barnanna verður kannaður með tveim mismunandi aðferðum, annars vegar málsýnum og hins 

vegar staðlaða málþroskaprófinu Orðaskil. Rannsakandi mun taka málsýni af barni í leik, þar 

sem reynt er að laða fram sjálfsprottið tal barnsins og er málsýnið tekið upp í hljóði og mynd. 

Þegar málsýnið hefur verið tekið mun rannsakandi skrá orðrétt niður allt það sem barnið segir 

til að fá fram upplýsingar eins og lengd setninga, heildarfjölda orða og fjölda ólíkra orða. 

Foreldrar verða beðnir um að fylla út Orðaskil og svara spurningalista áður en rannsóknin fer 

fram. Bornar verða svo saman niðurstöður úr málsýnum og Orðaskilum. 

Haldið verður utan um gögn á rannsóknarnúmeri og þau varðveitt á sérstökum USB-

lykli. USB-lykillinn mun svo verða geymdur hjá ábyrgðarmanni rannsóknar í læstum skáp. 

Myndbandsupptökum af börnunum verður eytt þegar afritun málsýna hefur farið fram. 

Verkefnastjóri og ábyrgðarmaður rannsóknar munu sjá til þess að gæta fyllsta trúnaðar við 

þátttakendur og munu skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu sem sjá má í fylgiskjali. 

Ykkur er velkomið að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna, 

Dr. Jóhanna T. Einarsdóttir dósent, ábyrgðarmaður rannsóknar; jeinars@hi.is  

Aðalbjörg Gunnarsdóttir, meistaranemi í menntunarfræði leikskóla; sími: 6976979, 

adg2@hi.is eða adalbjorgg@hafnarfjordur.is   

 

 

mailto:adg2@hi.is
mailto:adalbjorgg@hafnarfjordur.is
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Viðauki D: Siðanefnd háskólanna um vísindarannsóknir  

Erindi: SHV2021-005 

Háskóla Íslands, 17.2.2021 Jóhanna Thelma Einarsdóttir, Dósent  

  

Vísað er til beiðni þinnar um umsögn Siðanefndar háskólanna um vísindarannsóknir 

vegna fyrirhugaðrar rannsóknar undir heitinu „Málþroski ungra barna“. Beiðnin 

barst nefndinni 26.1.2021 og var rædd á fundi nefndarinnar 4.2.2021. Beðið var um 

að brugðist yrði við nokkrum athugasemdum sem gert var í tölvupósti dagsettum 

11.2.2021  

Siðanefnd háskólanna um vísindarannsóknir áréttar að hún hvorki bannar né veitir 

leyfi fyrir rannsóknum, heldur er hlutverk hennar að veita kennurum, nemendum, 

sérfræðingum og öðrum starfsmönnum Háskóla Íslands og annara háskóla sem aðild 

eiga að samstarfsnefnd háskólastigsins, umsögn um rannsóknaráætlanir á grundvelli 

vísindasiðareglna Háskóla Íslands frá 7. nóvember 2019.  

  

Eftir að hafa skoðað umsagnarbeiðnina og fylgiskjöl hennar er það niðurstaða 

Siðanefndar háskólanna um vísindarannsóknir að rannsóknin stangist ekki á við 

vísindasiðareglurnar og því sé ekki tilefni til þess að mæla gegn rannsókninni.  

  

Virðingarfyllst,  

 

Ólafur Páll Jónsson  

Formaður Siðanefndar háskólanna um vísindarannsóknir  

 

S iðanefnd háskóla nna um vísindarannsóknir   


