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Formáli 

Áhugi okkar á málþroska og máltöku barna kviknaði þegar börnin okkar byrjuðu að tala. 

Okkur fannst stórfenglegt að fylgjast með þessari hröðu þróun í málþroska barnanna. Þar 

sem við vorum mjög meðvitaðar um hvernig hægt er að efla málþroska barna þá unnum 

við markvisst með okkar eigin börn. Þjálfunin bar greinilegan árangur því börnin voru 

bæði altalandi um 18 mánaða aldur. Önnur okkar höfunda sat einnig námskeiðið „Þróun 

máls og málnotkunar á fyrstu skólaárunum“ sem Hrafnhildur Ragnarsdóttir kenndi. Á 

námskeiðinu var, meðal annars, stiklað á stóru um máltöku ungra barna.  

Með lokaverkefni okkar vildum við kynnast efninu enn betur og kafa dýpra ofan í 

það. Okkur lék forvitni á að vita hversu fljót önnur börn eru til máls og því fengum við að 

fylgjast með máltöku nokkurra barna. Að okkar mati mættu kennarar og uppalendur 

kynna sér það efni og þær rannsóknir sem til er um málþroska og máltöku barna, til þess 

að vera betur í stakk búnir fyrir kennslu og önnur samskipti við börn.  

Þakkir kunnum við fjölskyldum okkar, þeim Pétri, Viktori Andra, Bjarna, Ingunni 

Erlu og Ingu, fyrir mikinn stuðning, þolinmæði og hjálpsemi. Einnig viljum við þakka 

Sigurði Konráðssyni fyrir mjög góða leiðsögn og góð ráð og Sigrúnu Þöll Hauksdóttur 

Kjerúlf fyrir yfirlestur og tæknilega aðstoð.
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1 Inngangur 
Málið er mikilvægasta tæki manna til boðskipta. Með því tjá þeir hugsanir sínar, 

tilfinningar, skoðanir og fyrirætlanir. Frá fæðingu er lagður grunnur að málþroska barna 

og mikilvægt er að málörvun og málleg samskipti gangi eins og rauður þráður í gegnum 

allt uppeldið. Börn eru miklir málamenn og tileinka sér móðurmál sitt af atorku á ótrúlega 

skömmum tíma þó svo að mannlegt mál sé flókið kerfi tákna og reglna. Flest börn eru 

orðin altalandi um 4-6 ára aldur og hafa þá náð valdi á málkerfinu í meginatriðum, þótt 

þau eigi enn eftir að tileinka sér einstaka reglur málsins og öðlast meiri orðaforða. Börn 

ná líka valdi á móðurmáli sínu svo til sjálfkrafa og án áreynslu. Til samanburðar má 

nefna að það tekur stálpaða unglinga og fullorðið fólk mörg ár að ná valdi á erlendu máli 

og fæstir ná sama árangri og börnin þó þeir stundi strangt skólanám.  

Fyrstu orð barna myndast yfirleitt á aldursbilinu 9-12 mánaða en eftir það eykst 

orðaforði barna hratt og örugglega en með mismunandi hraða. Fyrstu orðin sem barnið 

lærir eru orð sem foreldrar eða aðrir sem sinna barninu nota mikið og eru yfir hluti í 

daglegu umhverfi barnsins. Hægt er að segja að málið skiptist í fjóra hluta: hljóðfræði og 

hljóðkerfisfræði, merkingarfræði, málfræði og samskiptahluta málsins.  

Margir fræðimenn hafa komið fram með kenningar um mál og máltöku barna. Helst 

má þar nefna B.F. Skinner, Noam Chomsky og Melissu Bowerman. Segja mætti að 

Skinner og Chomsky hafi verið á öndverðum meiði í kenningum sínum þar sem Skinner 

aðhylltist atferlisstefnuna en Chomsky var náttúrusinni. Atferlissinnar telja að máltaka 

barna sé meðfæddur eiginleiki meðan náttúrusinnar telja að börnin sjálf hafi meiri áhrif á 

þróun málhæfileika sinna. Þeir halda því einnig fram að fyrirmyndir barna á máltöku-

skeiði skipti höfuðmáli. Melissa Bowerman veltir fyrir sér, í kenningu sinni, hvort börn 

læri fyrst, merkingu orða eða orðin sjálf. 

Afar mismunandi er hversu fljót börn eru til máls og verður sýnt fram á það með 

rannsókn á máltöku fjögurra barna. Þátttakendur rannsóknarinnar voru tvær stúlkur og 

tvær drengir á aldrinum 9-16 mánaða. Greint verður frá þeim orðum sem börnin notuðu á 

þessum aldri og framburði þeirra og niðurstöður verða útskýrðar. 

Margt hefur áhrif á málþroska barna en það eru bæði þættir sem tengjast umhverfi og 

erfðum. Það sem miklu skiptir og hefur mest áhrif á málþroska og máltöku barna er 
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málörvun frá uppalendum. Hún þarf þó að eiga sér stað nánast frá fæðingu því börn 

ganga í gegnum ákveðið máltökuskeið. Á því tímabili verða börn að heyra tungumál því 

annars lærist það ekki að fullu leyti. 
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2 Máltakan 
Hugtakið máltaka er notað um það ferli þegar börn tileinka sér móðurmál sitt í æsku. 

Þegar talað er um máltöku barns er átt við að barnið sé að læra sitt fyrsta mál (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2001). Þegar börn fæðast eru þau alveg ósjálfbjarga og hafa litla sem enga 

stjórn á umhverfi sínu, þau reyna því að finna leiðir til að tjá tilfinningar sínar sem eru í 

upphafi að mestu tengdar frumþörfum þeirra eins og svengd, svefni, vanlíðan og fleira. 

Börnin átta sig þó fljótlega á því að þau geta haft mikil áhrif á umhverfi sitt með því að 

gefa frá sér hljóð sem sum verða síðar meir að orðum (Baron 1992:25-27).  

Móðurmálið er mjög flókið kerfi, sem samsett er úr mörgum táknum og reglum. Því 

má segja að máltaka og málþroski barna sé einstakt afrek (Sigríður Sigurjónsdóttir 

2000:30). Með máltökunni og málþroskanum gefst börnum tækifæri á að stjórna gjörðum 

sínum og athöfnum á annan hátt en þau gerðu áður. Það er mjög misjafnt hvenær börn 

byrja að tala og skilja talað mál. Tal og málþroski fara ekki eftir neinum einföldum 

lögmálum. Umhverfisþættir ráða þó mestu hér en án fyrirmynda og örvunar læra börn 

aldrei að tala. Það er ýmislegt sem bendir til þess að börn fæðist að einhverju leyti 

undirbúin undir máltökuna og að þau hafi einhverja hugmynd um það hvernig málið er 

uppbyggt. Það má því segja að þessir hæfileikar sem taldir eru meðfæddir vísi veginn í 

máltökunni. Má best sjá það á því að flest börn fara svipaðan veg í að tileinka sér 

móðurmál sitt (Hrafnhildur Sigurðardóttir 1996:8-9). 

Börn virðast að mestu leyti tileinka sér móðurmálið sjálf. Þó er einn stór þáttur sem 

ekki má gleyma, þar sem hann er mjög mikilvægur til að börn nái valdi á málinu en það 

eru samskipti barnsins við fólk á máltökuskeiðinu. Nauðsynlegt er fyrir börn að vera með 

fullorðnu fólki til þess að þroskast eðlilega á allan hátt. Börn læra málið af vörum 

annarra, þó einhver hluti talaðs máls sé talinn meðfæddur, og þau mynda sínar eigin 

reglur sem þau eru alltaf að endurbæta og breyta sér í hag. Segja má að börn læri 

orðaforðann á mjög svipaðan hátt, þar sem þau byrja að nota orð sem þau hafa heyrt 

notuð af fólkinu í kringum sig. Fyrst er aðallega um að ræða sérnöfn og heiti hluta, það er 

nafnorð, en aðrir orðflokkar sem þau eiga til að nota fyrst þegar þau eru að læra orðin eru 

sagnorð og atviksorð. Ekki líður á löngu þar til þau hafa bætt fleiri orðum og orðflokkum 

við (Sigurður Konráðsson 2000:152). Samskipti barna við fólk auka getu þeirra til að 

læra orðaforða málsins og stóran hluta af reglum málsins. Það sem skiptir höfuðmáli fyrir 
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mál barna eru fyrirmyndir þeirra, eins og til dæmis foreldrar, systkini og fleira, því 

rannsóknir sýna að börn sem mikið er talað við og lesið fyrir hafa meiri orðaforða en þau 

börn sem fá minni athygli og er sinnt minna. Einnig ná þau börn sem mikið er talað við 

fyrr valdi á ýmsum setningagerðum móðurmálsins. Grundvallaratriði móðurmálsins 

lærast hjá flestum börnum sama hvernig þeim er sinnt, en hversu góðir málnotendur þau 

verða fer eftir máluppeldi hvers barns (Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:31). 

 

 

2.1 Fyrstu orðin 
Hér verður byrjað á að skilgreina hvað orð er áður en lengra er haldið. Orð er afmarkaður 

hluti ræðu, tákn, sýnt með orðabili í stafsetningu og ber tiltekna merkingu. Í orðaforða 

ungra barna verður að taka mið af því hvað eru orð og hvað ekki. Sum hljóðasambönd 

hafa enga eiginlega merkingu og teljast því ekki vera orð, en það fer eftir því hvernig 

barnið notar hljóðasambandið hvort það sé orð ef það tengir hljóðasambandið alltaf sama 

hlutnum, persónunni eða öðru þá telst hljóðasambandið vera orð. Miðað við þá 

skilgreiningu að mál sé það að geta sent frá sér boð eða kröfu um svar, þá byrjar barnið 

að tala við fæðingu en almennt er þó miðað við að barnið byrji að tala þegar það notar orð 

til þess. Til að átta sig á hvenær barnið sé raunverulega byrjað að tala er gott að miða það 

við þegar barnið notar orð eða röð hljóða um sama fyrirbærið eða í sama tilgangi 

nokkrum sinnum (Sigurður Konráðsson 2000:153 og 157-158). 

Börn hafa meðfæddan hæfileika til að gefa frá sér hljóð og hæfni til að mynda sífellt 

fleiri hljóð eykst með þroska talfæra og taugakerfis. Grundvöllur fyrir máltöku barna er 

lagður mjög snemma í samskiptum þeirra við sitt nánasta fólk. Það er börnum meðfætt að 

heillast af mannsröddum og andlitum fólks, því það er varla búið að klippa á 

naflastrenginn þegar foreldrar byrja að reyna að kenna barninu sínu málið með því að tala 

við það eins og það skilji hvert orð (Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:30-33). 

Fyrstu mánuðina í lífi barns heyrast hljóð, sem hægt er að flokka undir ánægjuhljóð, 

sem kölluð eru hjal. Strax þegar börn eru um 5-6 mánaða þá fara þau að tengja saman 

sérhljóð og samhljóð, eins og til dæmis ma-ma, ba-ba og da-da, má segja að barnið fari 

úr hjalinu yfir á bablskeiðið. Því var lengi haldið fram að eina hlutverk hjals og babls 

væri að æfa hljóð og hljóðasambönd. Með árunum hefur mönnum þó orðið það ljóst að 
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þessi hljóð sem börn gefa frá sér áður en fyrstu orðin fara að myndast skipta mjög miklu 

máli, þá bæði í máltöku og samskiptum barna við fullorðið fólk. Foreldrar tala við börnin 

sín alveg frá fæðingu og einnig tala sumir við ófædd börn sín í móðurkviði. Foreldrar 

túlka einnig hljóð barna sinna sem innlegg í samtöl, til dæmis þegar barn grætur þá túlka 

flestir foreldrar það þannig að barnið sé svangt eða vanti nýja bleiu. Það er ekki fyrr en 

barnið er 9-12 mánaða sem hljóðastrengirnir eru oft tvíteknir á sama atkvæði og líkjast þá 

frekar orðum, eins og mama, baba, og dada. Um eins árs aldur eru mörg börn farin að 

nota eitt til fimm orð. Næstu mánuði bætast fleiri orð í safnið, oft gengur það afar hægt til 

að byrja með, jafnvel lærir það ekkert orð í nokkra mánuði en síðan eykst orðaforði 

barnsins smám saman. Það verður þó að hafa í huga að þetta er einstaklingsbundið þar 

sem börn læra málið á mjög misjöfnum hraða en ekki hefur verið sýnt fram á að þessi 

munur tengist á nokkurn hátt þroskaþáttum eða greind (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

1993:28). 

Fyrstu orðin sem börn læra eru orð sem foreldrar eða aðrir sem sinna börnunum nota 

mikið en þetta á sér stað í kringum 9-18 mánaða aldur. Á þessu tímabili eykst skilningur 

barna mjög mikið. Orðin lærast síðan hvert af öðru og eru þau nátengd þörfum barnsins 

og tilfinningum. Því eru fyrstu orð barna oft mamma, pabbi, dudda, peli og fleiri slík orð 

sem tengjast daglegum athöfnum barnsins. Þessar eins orða setningar geta oft haft margar 

merkingar eins og til dæmis orðið mamma. Barnið kallar á mömmu sína og á við að 

mamma eigi að koma. Næst þegar það kallar mamma þá er það kannski að segja að það 

sé svangt og mamma eigi að gefa því að borða. Mæður barna þekkja það á tón barnsins 

hvað það er að reyna að segja. Eftir því sem barnið eldist fer það að beita meira stýrandi 

setningum og tengja saman orð, til dæmis mamma taka, mamma nammnamm og pabbi út. 

Það verður þó einnig að hafa það í huga að eitt orð getur haft víðtæka merkingu, til 

dæmis getur orðið voffi átt við öll fjórfætt dýr eða allt sem er mjúkt og loðið. Orðið fær 

síðan rétta merkingu með tímanum (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Svanhildur 

Svavarsdóttir 1985:6-9). Hér eftir liggur leiðin upp á við hjá börnunum hvað orðin snertir 

og þeim fjölgar ört eftir því sem á líður.  
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2.2 Barnamál  
Orðið barnamál er hér notað yfir sérstakan málstíl sem margir fullorðnir nota til að tala 

við smábörn. Málstíllinn felur í sér að fullorðnir tala með hærri tón við börn en þeir gera 

þegar þeir tala við aðra fullorðna, endurtaka það sem þau segja, spyrja mun fleiri 

spurninga, tala í styttri setningum og einnig er stundum notað eitthvert annað orð í stað 

fyrir upprunalega orðið eins og t.d. þegar kýr er kölluð mu og fugl kallaður bíbi. 

Fullorðnir átta sig oft ekki á því þegar þeir tala við smábörn með því að nota barnamál 

(Baron 1992:30-40). 

Margir spyrja sig þó að því hvort barnamál geti haft einhver skaðleg áhrif á barnið og 

svarið við því er að það hefur nánast aldrei nein áhrif á barnið þar sem börn klára að læra 

orð og málfræði frá mörgum öðrum en foreldrum sínum. Má þar nefna vini, kennara, 

annað fólk en foreldra, bækur og sjónvarp. Jafnvel þó foreldrar noti orð eða 

málfræðireglur af skornum skammti þegar þeir tala við börnin sín þegar þau eru ung á 

það ekki að hafa skaðleg áhrif á mál barnanna. Það er líka staðreynd að oft eru það 

börnin, ekki foreldrarnir, sem krefjast þess að foreldrar hætti að tala barnamál við þau 

(Baron 1992:30-40). 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar foreldrar endurtaka það sem börnin þeirra segja með 

þróaðri málfræði, þá sé tilgangurinn með að hjálpa til við málþroskann. Rannsakandinn 

Erika Hoff-Ginsber komst að því að þeir foreldrar sem notuðu mikið af endurtekningum 

og opnum spurningum í samræðum við börn sín áttu börn sem náðu mjög fljótt góðum 

tökum á málfræðinni. Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt að þegar foreldrar endurtaka það 

sem börnin segja með þróaðri málfræði, aðstoðar það börnin í málfræðiþroska sínum 

(Bee 1992:319-321). 

Það að tala við ungbarn eins og það skilji er fyrsta skrefið í átt að því að búa það 

undir að verða virkur þátttakandi í samfélagi sem byggist á tungumáli. 
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2.3 Villur barna 
Þegar börn eru að læra að tileinka sér móðurmálið gera þau alltaf margar villur. Laura E. 

Berk gerir grein fyrir þremur algengustu villunum sem börn gera í bók sinni Child 

Development (2000). Þegar börn læra sín fyrstu orð nota þau orðin ekki endilega eins og 

fullorðið fólk myndi nota þau. Fyrsta villan sem börn gera er að þau hafa þrengri 

merkingu á ákveðnum orðum eins og til dæmis ef þau nota orðið bangsi aðeins fyrir 

einhvern einn ákveðinn bangsa sem þau hafa bundist ástfóstri. Önnur villan sem þau gera 

er að nota orð í of víðu samhengi eins og þegar þau nota til dæmis orðið bíll yfir margar 

gerðir farartækja eins og strætó, lest og vörubíl. Þriðja villan er að börn eiga það til að 

misskilja orð, eins og til dæmis þegar þau kalla öll dýr sem hafa fjóra fætur hunda. Þá 

leggja þau ekki rétta merkingu í orðin þó þau átti sig á því að flest dýr eru með fjóra fætur 

(Berk 2000:375-376).  

Foreldrar og aðrir samferðamenn eiga sinn þátt í kenna barninu allar 

grundvallarreglur móðurmálsins á 2-3 árum. Aðferðin sem þeir beita við að kenna 

börnunum málið felst ekki í leiðrétta börnin en flestir foreldrar leiðrétta ekki 

málfræðivillur barna sinna heldur reyna að leiða þær hjá sér og beina athyglinni frekar að 

því sem barnið segir, það er að segja merkingunni bak við. Talið er mjög gott að 

endurtaka það sem barnið segir eða beygir vitlaust til þess að villurnar séu leiðréttar án 

þess að taka það sérstaklega fram við barnið að það hafi sagt eitthvað vitlaust. Barnið 

segir: ,,Ég hlaupti út,“ og foreldrið segir: ,,Hljópstu út?“ Þarna er verið að endurtaka það 

sem barnið sagði en þetta gefur til kynna að innihald setningarinnar skilaði sér að miklu 

leyti. Með tímanum ná börnin tökum á hvað er rétt og rangt í notkun orða (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir 1993:47:48). 

Mál barna er reglubundið frá upphafi og hvert stig málþroskans hefur sínar eigin 

reglur. Reglur barna á ákveðnu stigi máltökunnar eru oft aðrar en reglur í máli 

fullorðinna. Oft á tíðum koma ákveðin frávik eða villur í máli barna og það sem einkennir 

þessi frávik eða villur er að þau eru alveg reglubundin. Með hverju stigi sem börn ganga í 

gegnum í málþroskanum svipar málkerfi þeirra alltaf meira og meira til málkerfis 

fullorðinna og þau fara að hafa vald á sömu reglum og fullorðnir (Sigríður Sigurjónsdóttir 

2000:30-33). 
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2.4 Málið í fjórum hlutum  
Skiptar skoðanir eru á hvernig flokka megi málið. Sumir málfræðingar skipta hæfileikum 

fólks í tungumálinu niður í fjóra þætti en til þess að verða góður málnotandi er 

nauðsynlegt að hafa kunnáttu í hverjum þætti fyrir sig. Með þessum fjórum þáttum er 

betur hægt að meta að verðleikum kunnáttu barna til að verða hæfir málnotendur. Þegar 

barn hefur náð færni í öllum þáttunum fjórum þá er það búið að ná mjög góðum tökum á 

málinu. 

Fyrsti þátturinn er hljóðfræði og hljóðkerfisfræði. Hljóðfræðin lýsir myndun 

málhljóða, skýrir hana og gerir grein fyrir ólíkum flokkum málhljóða eftir eðli þeirra, svo 

sem myndunarhætti, myndunarstað, röddun og fráblæstri. Hljóðkerfisfræðin fjallar um 

hljóðkerfi tungumála og þær reglur sem gilda í hverju máli fyrir sig, til dæmis byggingu 

og röð hljóða í samhljóðaklösum. Annar þátturinn er merkingarfræði, hún fjallar um 

merkingu orða og hvað felst í orðum, setningaliðum og setningum. Þriðji þátturinn er 

kallaður málfræði en hún er samheiti yfir allar þær fræðigreinar sem lýsa eðli mannlegs 

máls og skýra það, til dæmis orðhlutafræði og setningafræði. Fjórði og síðasti þátturinn er 

raunsæislegi hlutinn á málinu, það er hvernig á að nota málið á áhrifaríkan og viðeigandi 

hátt og hvernig fólk á að haga sér í samskiptum við annað fólk. Allir þessir fjórir þættir 

eru háðir hver öðrum, það er árangur í einum hluta hefur áhrif á aðra hluta og þegar barn 

hefur náð tökum á öllum flokkum er það orðið mjög góður málnotandi (Berk 2000:358). 

Flokkunin hér að ofan er einungis ein leið til að skipta málinu niður í hluta.  
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3 Kenningar um máltöku 
Rannsóknir á máltöku voru fáar fyrr en í kringum miðja 20. öldina en deila þeirra B.F. 

Skinners og Noam Chomsky átti eftir að breyta því. Fólk vill ekki aðeins fá lýsingu á 

máltökunni sjálfri til að skilja hana, heldur vill það fá einhverjar skýringar á því hvernig 

og hvers vegna máltakan fer fram. Þar koma þeir Skinner og Chomsky við sögu.  

B.F. Skinner og Noam Chomsky eru alls ekki sammála þegar kemur að kenningum 

um máltöku. Meginboðskapurinn í kenningu Chomsky, er að málið sé afurð dulins ferils í 

huganum en Skinner hafnar því að skýra málatferli með einhverju sem á að eiga sér stað 

inni í lífverunni. Chomsky lítur svo á að grundvöllur mannlegs máls sé erfðafræðilega 

ákvarðaðar meginreglur. Skinner hafði allt annað álit en Chomsky en hann heldur því 

fram að atferli sé hægt að skýra með almennum meginreglum sem gilda um tungumálið. 

Það má segja að arfleifð atferlisstefnu Skinners komi fram með ýmsum hætti en það er 

óhætt að segja að hornsteinar stefnunnar hafi reynst mjög vel í uppeldi á börnum þegar 

auka á góða hegðun barna og draga úr óæskilegri hegðun. Atferlissinnar leggja áherslu á 

að atferlið skipti mestu máli en umhverfið hefur þó mikil áhrif á þróun, mótun og það að 

viðhalda hegðuninni. Þó varð smám saman ljóst að atferlisstefnan var ekki nógu góð sem 

leiðandi kenning um mannlega hegðun, þrátt fyrir mikilvægar uppgötvanir (Eiríkur Örn 

Arnarson 1993:612).  

Einnig verður hér vikið að kenningu Melissu Bowerman en rannsóknarefni hennar 

var hvort börn læri fyrst merkingu orða áður en þau læra orðið sjálft eða hvort þau læri 

fyrst orðið og svo merkinguna í kjölfarið.  

 

  

3.1 Kenning B.F. Skinners 
B.F. Skinner var bandarískur sálfræðingur. Hann er oft talinn vera upphafsmaður 

róttækrar atferlishyggju. Kenningar hans höfðu mikil áhrif á sálfræði á 20. öld en þær 

voru mikið gagnrýndar um miðja öldina, meðal annars vegna þess að aðferðir hans þóttu 

ómannúðlegar, en mikilvægi kenninganna hefur aukist á seinni árum og þá helst innan 

hugfræði (Eiríkur Örn Arnarson 1993:614). 
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 Skinner notaði náttúruvísindalega nálgun á mannlega hegðun og hélt því fram að öll 

hegðun, bæði mannleg og hjá dýrum, væri fyrirfram ákvörðuð. Eitt af mestu afrekum 

Skinners er uppgötvun hans á virkri skilyrðingu. Skinner lítur svo á að hegðun lífvera 

stjórnist af þeim afleiðingum sem hegðunin hefur fyrir þær, það er sú hegðun sem hefur 

jákvæðar afleiðingar eykst til muna og verður algengari, en hegðun sem hefur neikvæðar 

afleiðingar minnkar þar til hún hverfur að lokum. Það má segja að þetta sé kjarninn í 

hugmyndum Skinners um virka skilyrðingu en þær hafa haft mjög mikil áhrif á 

atferlismeðferðir. Þegar virkri skilyrðingu er beitt til að auka ákveðna hegðun er 

nauðsynlegt að fylgja þremur reglum eða skilyrðum, þær eru eftirfarandi: 

1. Að verðlauna fyrir æskilega hegðun, til dæmis með því að nota hrós eða veita 

jákvæða athygli. 

2. Að forðast að verðlauna fyrir óæskilega hegðun. 

3. Að gera litlar kröfur til æskilegrar hegðunar í byrjun en auka svo kröfurnar smá 

saman. 

(Eiríkur Örn Arnarson 1993:614). 

Virk skilyrðing flokkast undir atferlismeðferð eða hina nýju atferlismeðferð eins og 

hún er kölluð. Atferlismeðferð er ein tegund sálfræðimeðferðar og er henni beitt til að 

meðhöndla ýmsar tegundir af geðröskunum og hegðunarvandamálum. Meðferðin byggist 

á að nota klassíska skilyrðingu og virka skilyrðingu til að reyna að breyta hegðun fólks. 

Klassísk skilyrðing er tengsl á milli ytra áreitis og svörunar, það er ytra áreiti leiðir af sér 

svörun sem aftur leiðir af sér lærðan ávana og mótar þannig þroskann. Klassísk skilyrðing 

segir til um það hvernig hegðun lærist vegna tenginga milli áreita, það er sum áreiti, 

svokölluð óskilyrt áreiti, vekja alltaf ákveðna svörun, óskilyrta svörun. Þetta eru því 

eðlislæg viðbrögð sem um ræðir. (Eiríkur Örn Arnarson 1993:611-614). 

Skinner var andsnúinn því að beita refsingum til að stjórna hegðun og lagði frekar til 

beitingu jákvæðrar styrkingar sem tæki til hegðunarstjórnunar. Segja má að jákvæð 

styrking sé öflugasta leiðin til atferlismótunar en þar á eftir fylgi neikvæð styrking sem 

leið til atferlismótunar. Jákvæð styrking er þegar hegðun barns leiðir til þess að áreiti 

birtist til dæmis hrós, en neikvæð styrking er þegar hegðun barns eykur líkur á því að 

eitthvert óþægilegt áreiti verði endurtekið aftur það er að svörunin megnar að eyða eða 

ýta burtu óþægægilegu áreiti og þess vegna er hegðunin endurtekin. Auðveldara er að 
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móta hegðun barna með jákvæðri styrkingu, því þá er barninu hrósað eða verðlaunað fyrir 

góða hegðun, en neikvæð styrking felur hins vegar í sér að börn gætu beitt vissri hegðun 

eða viðbrögðum til að losna undan óþægindum, eins og til dæmis hljóð í öryggisbelti, 

með því að setja það á okkur. Börn eiga erfiðara með að átta sig á neikvæðri styrkingu 

þar sem þau fá ekkert í staðinn eins og með jákvæðri styrkingu. Skinner taldi jákvæða 

styrkingu hafa mun meiri áhrif á breytingu hegðunar til frambúðar. Hann vildi meina að 

hegðun lífvera stjórnist af þeim afleiðingum sem hegðunin hefur fyrir þær sjálfar. Gengið 

er út frá því að einstaklingurinn sé virkur í umhverfi sínu, þannig að hann sé hluti af því 

(Berk 2000:359). 

Þegar barn býr til hljóð styrkja foreldrar atferli barnsins, sem líkist einhvers konar 

orði, með brosi, faðmlagi eða annarri jákvæðri styrkingu. Sumir atferlisfræðingar reiða 

sig á eftirlíkingar eða herminám til að útskýra hvernig börn ná tökum á flókinni 

framsetningu eins og heilum orðasamböndum og setningum. endurtekningar geta reynst 

mjög vel með því að beita styrkingu til að efla tungumálið, með því að beita styrkingu. 

Dæmi um slíkt er þegar foreldri reynir að fá barnið sitt til að segja eitthvert ákveðið orð 

eða setningu. Foreldrið vill að barnið hermi eftir og þegar barnið hermir verður foreldrið 

að muna að hrósa og sýna ánægju þegar barnið hefur lokið máli sínu (Berk 2000:359). 

Atferlisfræðingar gera því ráð fyrir því að tengsl væru milli atferlis og umhverfis í 

stað þess að gera ráð fyrir að atferlið stafi af óskilgreindum ferlum í sálinni. Í stað þess að 

gera ráð fyrir að atferlið stafi af óskilgreindum ferlum í sálinni (Eiríkur Örn Arnarson 

1993:611-614). 

 

 

3.2 Kenning Noam Chomsky 
Noam Chomsky er án efa nafnkunnasti málvísindamaður samtímans og nýtur mikillar 

sérstöðu í tengslum við hin víðtæku áhrif sem kenningar hans hafa haft á ýmsar greinar 

mannlegra fræða, til dæmis sálfræði og heimspeki. Kenningar Chomsky hafa þróast undir 

áhrifum nútímarökfræði og útfærslan á kenningum hans er oft á tíðum mjög tæknileg. 

Kenningar Chomsky flokkast undir kenningar náttúrusinna (Chomsky 1973:9-10, 19-22, 

og 90 og Slobin o.fl. 1980:81). 
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Í fyrstu fylgdi Chomsky formgerðarstefnunni við rannsóknir í setningafræði en síðar 

sneri hann sér að kenningu sem kölluð er málmyndunarfræði en nánar verður fjallað um 

hana hér. Chomsky skrifaði ritdóm, sem varð mjög frægur, þar hann reyndi að sannfæra 

vísindasamfélagið um að hægt sé væri að gera ráð fyrir því að börn beri að mestu leyti 

ábyrgð á eigin tungumálanámi. Hann taldi að lögmál atferlissinna gætu ekki skýrt hvernig 

fólk lærði tungumál og væru því ekki fullnægjandi til að skýra allt mannlegt mál. 

Andstætt við atferlissinna þá sýndi Chomsky fram á að tungumál væri ekki hægt að læra 

með skilyrðingunni einni saman þar sem að fólk getur búið til setningar sem eru einstakar 

í uppbyggingu og merkingu. Þær geta ekki orðið til eingöngu með reynslu af náttúrulegu 

tungumáli. Hann hélt því fram að til væri hugarástand, sem atferlisstefnan hafnaði, og að 

orsökin fyrir getu barna til að tileinka sér hvaða tungumál sem er á ótrúlega stuttum tíma 

sé sú að frá fæðingu búi hugur barna yfir algildum málfræðireglum. Þessar reglur taldi 

Chomsky grundvallarreglur sem eru sameiginlegar í öllum tungumálum. Hann kom 

þannig með þá hugmynd að tungumálið væri meðfæddur eiginleiki (Chomsky 1973:9-10, 

19-22, og 90 og Slobin o.fl. 1980:81). 

Chomsky er líklega frægastur fyrir kenningu sína um málmyndunarfræði eða 

ummyndunarmálfræði, þar sem hann heldur því fram að markmið málvísindanna sé að 

setja fram kenningu til að reyna að skýra hinn óendanlega fjölda setninga sem er til staðar 

í mannlegu máli. Til að geta sýnt fram á þetta var nauðsynlegt að lýsa málfræðilegri 

formgerð hverrar setningar fyrir sig. Aðalrannsóknarefni hans var því sú þekking sem 

maðurinn hefur á málinu, það er málhæfni mannsins. Ummyndunarmálfræði greinir á 

milli tveggja birtingarforma setninga, annars vegar yfirborðsgerðar og hins vegar 

djúpgerðar þeirra. Þessi tvö birtingarform láta í ljós röklega byggingu viðkomandi 

setningar og merkingarfræðileg tengsl hluta hennar (Chomsky 1973:9-10, 19-22, og 90 

og Slobin o.fl. 1980:81). 

 

 

3.3 Kenning Melissu Bowerman 
Viðfangsefnið í kenningu Melissu Bowerman eða nánar tiltekið spurningin sem hún setur 

fram er hvort börn læri fyrst merkingu orða áður en þau læra orðið sjálft eða hvort þau 

læri fyrst orðið og svo merkinguna. Mjög stór hluti af fyrstu orðum barna virðast vera 
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tákn eða samband milli einhvers sem barnið hefur áður búið til eða öðlast skilning á í 

gegnum eigin verknað eða leik. Það má segja að ferlið virki í báðar áttir það er börn læra 

bæði merkingu orða áður en þau læra orðið sjálft eða þau læri fyrst orðið og svo 

merkinguna (Bee 1992:323 og 326).  

Börn búa yfir mjög öflugri vitrænni færni sem gerir þeim kleift að byggja og túlka 

reynslu sína á grundvelli utan við málið sem formgerð. Börn nota orð til að láta í ljós 

skilning sinn á því sem það hefur áður heyrt eða komið orði að. Rannsakendur hafa reynt 

að setja fram frekari útskýringu á þessu sambandi sem er á mynstri hegðunar barna í leik  

og svo tungumáli þeirra. Þegar börn ná tökum á tveggja orða setningum má sjá að börn 

byrja að tengja handa- og höfuðhreyfingar við málið í leik sínum eins og til dæmis að 

hella ímynduðum vökva, þykjast drekka hann og þurrka svo á sér munninn. Þetta eru 

svokallaðir hermileikir. Þau börn sem sýna fyrst þessa hegðun í leik sínum eru einnig 

fljótari að ná færni til að mynda þriggja orða setningar í máli sínu (Bee 1992:323 og 326).  

Vitsmunaferli barna er mjög flókið strax frá fæðingu þar sem börn byrja mjög fljótt 

að greina hljóð. Börn nota ekki bara einhvers konar reglur þegar þau byrja að læra 

tungumálið heldur virðast þau leita eftir reglum. Síðan börn fóru að sýna sömu hegðun 

við leitina að reglum á öðrum sviðum en í tengslum við tungumálið, er erfitt að sjá 

hvernig þetta getur verið sérstök aðferð til að ná tökum á tungumálinu. Samkvæmt 

kenningu Melissu Bowerman er öll hegðun bæði mannleg og hjá dýrum ákvörðuð frá 

fæðingu eins og Skinner vill halda fram, það er að ef börn fæðast með hæfileikann til að 

læra tungumálið þá ætti þessi hæfileiki einnig að ná yfir allt vitsmunaferli barna en ekki 

bara tungumálakunnáttuna (Bee 1992:323 og 326). 

Lykillinn í kenningu Melissu Bowerman er að stór hluti af fyrstu orðum barna eru 

tákn eða einhvers konar samband sem barnið hefur áður myndað eða fengið skilning á í 

gegnum eigin leik eða verknað (Bee 1992:323 og 326). 
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3.4 Niðurstöður 
Skinner leggur í kenningu sinni áherslu á gagnsemi þess að líta á hlut virkrar skilyrðingar 

í mótun hegðunar. Hann lítur svo á að hegðun lífverunnar stjórnist af þeim afleiðingum 

sem hegðunin hefur fyrir hana, það er hegðun sem hefur jákvæðar afleiðingar eykst og 

verður algengari, en hegðun sem hefur neikvæðar afleiðingar minnkar og að lokum 

hverfur hún. Það má segja að þetta sé kjarninn í hygmyndum Skinners um virka 

skilyrðingu sem hefur haft mikil áhrif á atferlismeðferð og hvernig máltaka barna mótast 

með virkri skilyrðingu. Chomsky kom með þá hugmynd að tungumálið væri meðfæddur 

eiginleiki. Hann skrifaði einnig hinn fræga ritdóm þar sem hann heldur því fram að börn 

beri að mestu ábyrgð á eigin tungumálakennslu  (Chomsky 1973:9-10, 19-22, og 90, 

Slobin o.fl. 1980:81 og Eiríkur Örn Arnarson 1993:611-614). 

Hægt er að líta á kenningu Chomsky sem algjöra andstæðu kenninga Skinners þar 

sem Chomsky vill meina að ef það er ekki tekið tillit til mannshugans sjálfs í lýsingu á 

málatferli þá verði lýsingin ekki fullnægjandi. Skinner hallast hins vegar ekki að 

hugrænum hugtökum eins og Chomsky og hafnar því að skýra málatferli með einhverjum 

atburði sem á að eiga sér stað inni í lífverunni. Skinner reynir í kenningum sínum að leita 

vísindalegrar skýringar á orsökum atferlis og hann skilgreinir málið aðeins með tilliti til 

atferlis en Chomsky skilgreinir það með aðgreiningu á milli málhæfni og málbeitingar 

(Slobin o.fl. 1980:79-98). 

Kenning Melissu Bowerman er nýrri en kenning þeirra Skinners og Chomsky. Það 

sem Bowerman leggur aðal áherslu á í kenningu sinni er hvort börn læri fyrst merkingu 

orða áður en þau læra orðin sjálf eða hvort þau læri fyrst orðin og svo merkinguna. Stór 

hluti af fyrstu orðum barna er tákn eða einhvers konar samband sem barnið hefur áður 

myndað eða fengið skilning á í gegnum eigin leik eða verknað en segja má að það sé 

lykillinn í kenningu hennar (Bee 1992:323 og 326). 
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4 Rannsókn á máltöku fjögurra barna 
Eins og flestir, sem umgangast börn, sjá og heyra þá eru börn misfljót til máls og geta 

fyrstu orðin komið á aldrinum 9 til 12 mánaða. Hér á eftir fer rannsókn á málþroska 

fjögurra barna; tveggja drengja og tveggja stúlkna. Þegar rannsóknin fór fram voru börnin 

á aldrinum 9 til 16 mánaða. Sá aldur var valinn með tilliti til þess að við 16 mánaða aldur 

var orðaforði stúlknanna orðinn svo mikill að erfitt reyndist að telja orðin. Þær voru 

einnig farnar að herma eftir öllum orðum sem sögð voru við þær. Rannsóknin hófst við 9 

mánaða aldur barnanna því þá byrjuðu stúlkurnar að nota fyrstu orðin sín. Foreldrar 

barnanna sáu um talningu orðanna. Við tókum til greina þau orð eða hljóðasambönd sem 

börnin nota skipulega yfir sama hlut eða svipaðan hlut. Orðaforði barnanna verður sýndur 

í töflum þar sem fjöldi orða kemur fram, hversu mörg orð bættust við í hverjum mánuði 

og fjöldi orða við 16 mánaða aldur. Töflur yfir framburð fyrstu orða barnanna verða 

einnig sýndar. Þar er framburður sýndur með stafsetningartáknum. Þótt ónákvæmur sé 

gefur hann nokkra hugmynd um hvernig börnin töluðu. Jafnframt voru tekin stutt viðtöl 

við foreldra, til dæmis um dagvistun barnanna og lestur bóka. 

 

 

4.1 Um rannsóknaraðferðir 
Eins og áður sagði sáu foreldrar um talningu orða barna sinna. Rannsakendur höfðu 

samband við foreldrana á mánaðarfresti til að fylgjast grannt með framvindu máltöku 

barnanna fjögurra. Foreldrar skráðu bæði niður framburð barnanna á orðunum og hver 

merking hvers orðs var, ásamt því hvenær börnin hófu að nota hvert orð. Þegar börnin 

náðu 16 mánaða aldri hittu rannsakendur foreldrana og tóku við þá viðtöl um 

heimilishagi, dagvistun, söng, lestur og hvernig eða hvort foreldrarnir ýttu undir 

málþroska og orðaforða barnanna. Viðtölin voru hljóðrituð og úr þeim unnið í köflunum 

hér á eftir. Viðtölin áttu sér stað á heimili foreldra barnanna annars vegar og heimili 

annars rannsakanda hinsvegar. 
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4.2 Drengur A 
Fyrsta barnið er drengur A. Hann býr hjá móður sinni en foreldrar hans skildu þegar hann 

var um 13 mánaða. Samkvæmt viðtali við móður hans hefur hann verið í dagvistun frá 14 

mánaða aldri. Hann er á einkareknum leikskóla. Móðir drengsins segist ekki lesa mikið 

fyrir hann en þau mæðgin skoða bækur reglulega og tala saman um myndirnar. Móðir 

hans syngur mikið fyrir drenginn og þau hlusta saman á tónlist þegar þau eru heima. 

Móður drengsins finnst hún ýta undir málþroska drengsins og þegar hún er spurð hvernig 

nefnir hún helst að hún tali mikið við hann og segi honum hvað hlutir heiti, til dæmis 

þegar hún klæðir hann nefnir hún öll föt með nafni. 

Fyrstu orð drengs A  sjást á töflu 1.1 en þar kemur fram aldur barnsins, hversu mörg 

orð bættust við í hverjum mánuði, hversu mörg orð barnið kunni samtals í lok hvers 

mánaðar og hvaða orð það voru. 

 

Tafla 4.1 Orðtaka drengs A á aldrinum 9 – 16 mánaða 
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Aldur 

9 

mánaða 

10 

mánaða 

11 

mánaða 

12 

mánaða 

13 

mánaða 

14 

mánaða 

15 

mánaða 

16 

mánaða 

Samtals 0 0 3 6 8 11 13 15 

Ný orð 0 0 3 3 2 3 2 2 

   matur kisa amma meira já bolti 

   datt mumu afi takk þetta hoppa 

   bra-bra mamma  krakkar   

 

Af töflu 4.1 má sjá að fyrstu orðin komu við 11 mánaða aldur. Á þessum mánuði lærði 

hann 3 orð; matur, datt og bra-bra. Að 16 mánaða aldri komu 2-3 ný orð í hverjum 

mánuði og við 16 mánaða aldur kunni drengurinn alls 15 orð. Nafnorð eru hér í miklum 

meirihluta eða 10 af 15 orðum.  

Á töflu 4.2 er sýndur framburður drengs A á fyrstu 15 orðum sínum. 

 

Tafla 4.2 Drengur A 

Orð 

Framburður 

barns 

matur namm namm 
datt dah 

bra-bra baba 
kisa tsstss 

mu-mu bu 
mamma mamma 
amma mma 
afi æi/ævi 

meira mía 
takk dah 

krakkar gakka 
já ámm 

þetta etta 
bolti botti 
hoppa oppa 

 

Framburður drengs A er mjög líkur framburði fullorðinna. Eitt orð, kisa (tsstss), hefur 

engan sérhljóða og er jafnframt fyrsta orð hans sem hefur svokallað samhljóðasamband 

þar sem tveir samhljóðar fara saman, /t/ og /s/. Flest orð drengsins innihalda tvo sérhljóða 

og að minnsta kosti einn samhljóða. Orðið amma ber drengurinn fram með löngu /m/ 

hljóði í byrjun. Flest orðin byrja á samhljóða en þegar líður á orðtökuna bætast við orð 

sem hefjast á sérhljóða.  
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4.3 Drengur B 
Annað barnið sem rannsakað var er einnig drengur. Hann kallast hér drengur B. Hann býr 

einnig með móður sinni en foreldrar hans skildu í kringum árs afmæli hans. Feðgarnir 

hittast oft og er gott samband milli foreldranna. Drengurinn er einkabarn móður sinnar en 

annað barn föður síns. Systir drengs B kemur reglulega í helgargistingu og er samband 

þeirra gott. Drengur B hefur verið hjá dagmóður frá 13 mánaða aldri og er þar í um það 

bil 7 tíma á dag. Móðirin veit ekki til þess að sérstaklega sé unnið með málþroska 

barnanna hjá dagmóðurinni. Í viðtali segist móðirin ekki lesa mikið fyrir barn sitt og segir 

það vera vegna þess að hann sýndi því lítinn áhuga enda er drengurinn mjög kröftugur og 

virkur. Móðirin byrjaði að lesa fyrir drenginn rétt eftir fyrsta afmælið, um 13-14 mánaða 

aldur. Móðirin segist jafnframt ekki syngja fyrir barnið og það kann engin lög. 

Drengurinn hlustar þó mikið á tónlist, bæði heimafyrir og í bílferðum. Þá er helst spiluð 

barnatónlist og DVD myndin Söngvaborg er mikið spiluð heima fyrir. Söngvaborg er 

DVD mynd gefin út af Hljóðsmiðjunni (2005). Á henni syngja Sigríður Beinteinsdóttir 

og María Björk ýmis barnalög og hreyfisöngva og farið er í leiki. Margir krakkar syngja 

lög, með Sigríði og Maríu eða einsömul (Sigríður Beinteinsdóttir og María Björk 

Sverrisdóttir 2005). Móðir drengsins reynir að ýta undir málþroska drengsins með því að 

spyrja hann út í hluti og tala við hann.  

 Á töflu 4.3 eru sýnd fyrstu orð drengs B. 
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Tafla 4.3 Orðtaka drengs B á aldrinum 9 - 16 mánaða 

 

Aldur 

9 

mánaða 

10 

mánaða 

11 

mánaða 

12 

mánaða 

13 

mánaða 

14 

mánaða 

15 

mánaða 

16 

mánaða 

Samtals 0 0 0 1 1 6 10 16 

Ný orð 0 0 0 1 0 5 4 6 

    takk  mamma amma Bubbi 

      pabbi hestur kisa 

      meira 

stelpa/ 

Lovísa nebbi 

      matur o-ó bumba 

      bolti  nafli 

        bíll 

 

Fyrsta orð drengs B kom við 12 mánaða aldur en það var orðið takk. Næstu orð komu 

þegar drengurinn var 14 mánaða; alls 5 þann mánuð. Segja mætti því að eiginleg orðtaka 

hefjist ekki fyrr en við 14 mánaða aldur. 16 mánaða gat drengurinn notað 16 orð og eru 

13 orð af 16 nafnorð en fyrsta orð drengsins var þó atviksorð.  

Framburður fyrstu orða drengs B kemur fram í töflu 4.4. 
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Tafla 4.4 Drengur B 

Orð 

Framburður 

barns 

takk dah 
mamma mamma 
pabbi babba 
meira meija 
matur nammi 
bolti boddi 
amma amma 
hestur/gobbidigobb gobbigobb 
Lovísa Lla 
Bubbi Bubbi 
kisa tss 
nebbi nebbi 
bumba buba 
nafli nabba 

bíll 
brumm   

brumm 
 

Eins og hjá dreng A er framburður drengs B mjög líkur framburði fullorðinna. Jafnframt 

innihalda öll orð nema eitt, kisa, sérhljóða og hafa langflest tvo sérhljóða og yfirleitt tvo 

samhljóða. Eins og hjá dreng A er drengur B kominn með samhljóðasamband í orðinu 

kisa. Drengurinn á systur sem heitir Lovísa og ber það fram með löngu /l/ hljóði eins og í 

orðinu halló. Hann kallar allar stelpur einnig Lovísa en algengt er að börn noti sama orðið 

yfir marga hluti (Berk 2000:375-376).  

 

 

4.4 Stúlka A 
Þriðja barnið er stúlka sem kallast hér stúlka A. Stúlkan býr með báðum foreldrum sínum. 

Hún hefur verið í dagvistun hjá dagmóður frá 13 mánaða aldri. Hún er í vistun í 8 tíma á 

dag. Þegar móðirin var spurð að því hvort dagmóðirin ynni sérstaklega með orðaforða 

barnanna sagðist hún ekki vera viss um það. Við nánari umhugsun sagði hún að 

dagmóðirin læsi og skoðaði bækur með börnunum því hafði stúlkan lært mörg dýrahljóð 

og dýranöfn í dagvistuninni. Móðirin sjálf sagðist ekki lesa mikið með dóttur sinni og 

nefndi að hún ætlaði að gera meira af því. Hún sagðist lítið lesa úr bókum en þær mæðgur 

skoðuðu myndirnar og töluðu um þær. Það hafa þær gert frá því að stúlkan var um eins 
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árs. Móðirin syngur mikið fyrir barnið sem er nú farið að syngja sjálft. Eitthvað hlustar 

barnið á tónlist, sérstaklega nefnir móðirin Söngvaborg. Móðirin segist ýta undir 

orðaforða dóttur sinnar með því að segja henni hvað hlutir heita og æfa hana í því að 

segja nöfn þeirra. Móðirin hvetur stúlkuna til að tala, hrósar henni mikið og talar við hana 

þegar þær eru heima. 

Orðtaka stúlku A sést á töflu 4.5 hér fyrir neðan. 

Tafla 4.5 Orðtaka stúlku A á aldrinum 9 - 16 mánaða 

 

 

 

Aldur 
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mánaða 

10 

mánaða 

11 

mánaða 

12 

mánaða 

13 

mánaða 

14 

mánaða 

15 

mánaða 

16 

mánaða 

Samtals 0 4 7 13 21 31 43 57 

Ný orð 2 2 3 6 8 10 12 14 

 bí-bí 

Tara/ 

hundur takk mamma nei mjá kex Viktoría 

 bæbæ nebbi Lilja pabbi hoppa me-me súpa sitja 

   sjáðu bumba snuð matur 

skó 

(skóna) jól 

    meira fram hæ Lala ljósið 

    ha auga jæja Pó jógúrt 

    kisa munnur hestur lúlla brauð 
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Aldur 

9 

mánaða 

10 

mánaða 

11 

mánaða 

12 

mánaða 

13 

mánaða 

14 

mánaða 

15 

mánaða 

16 

mánaða 

     voff-voff vá mu-mu 

tuska/þur

rka 

      datt kanína taka 

      detta afi koma 

       amma kakó 

       Gummi buxur 

        peysa 

        húfa 

 

Á töflunni má sjá að fyrstu orð stúlku A komu við 9 mánaða aldur en þau voru alls 2 

þann mánuðinn; bí-bí og bæbæ. Orðaforði hennar jókst jafnt og þétt til 16 mánaða aldurs 

en þá kunni stúlkan 57 orð. Sem fyrr eru nafnorð langsamlega algengust. Stúlkan var ekki 

farni að tengja orð saman í tveggja orða setningar.  

Framburð fyrstu 15 orða stúlku A má sjá í töflu 4.6. 

 

Tafla 4.6 Stúlka A 

Orð 

Framburður 

barns 

bí-bí dídí 
bæbæ baba 
Tara/hundur tata 
nebbi ndi 
takk ta-a 
Lilja Lía 
sjáðu áðu 
mamma mamma 
pabbi babba 
bumba bubba 
meira meija 
ha ha 
kisa isa 
nei nei 
hoppa hoppa 

 

Eins og hjá drengjunum tveimur er framburður stúlku A svipaður framburði fullorðinna. 

Framburður á orðinu nebbi er með löngu /n/ hljóði og í því orði sést fyrsta 

samhljóðasamband stúlkunnar þar sem /n/ og /d/ fara saman.  
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4.5 Stúlka B 
Fjórða og síðasta barnið sem rannsakað var er stúlka B. Hún fæddist í Bretlandi en fluttist 

þaðan 4 vikna. Hún býr með foreldrum sínum sem eru báðir íslenskir. Stúlkan er ekki í 

dagvistun en þær mæðgur eru saman heima á daginn. Frá fæðingu hefur mikið verið lesið 

fyrir stúlkuna sem hefur mikla unun af því að láta lesa fyrir sig og skoða myndir 

bókarinnar. Mikið er einnig sungið fyrir barnið og hefur það gaman af því að hlusta á 

barnatónlist og horfa á Söngvaborg. Stúlkan lærði fyrsta lagið 12 mánaða og við 16 

mánaða aldur gat hún sungið hluta úr 8 lögum. Foreldrum stúlkunnar finnst þeir ýta 

mikið undir málþroska dóttur sinnar og nefna þar að þeir hrósi mikið, tali mikið við 

barnið og segi því nöfn hluta í umhverfinu. 

Tafla yfir orðtöku stúlku B sést í töflu 4.7 hér að neðan. 

 

Tafla 4.7 Orðtaka stúlku B á aldrinum 9 - 16 mánaða 
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mánaða 

13 
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mánaða 

16 

mánaða 

Samtals 0 3 5 17 21 36 71 138 

Ný orð 1 2 2 12 4 15 35 67 
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Aldur 

9 

mánaða 

10 

mánaða 

11 

mánaða 

12 

mánaða 

13 

mánaða 

14 

mánaða 

15 

mánaða 

16 

mánaða 

 matur datt ha pabbi bæbæ 

hvað er 

þetta með jól 

  takk mamma bö bleia kisa Guðný Heiða 

    ber þetta dudda skór dót 

    hoppa amma sitja bumba ulla 

    taska  mjá stígvél o-ó 

    hundur  bí-bí brauð ormur 

    bíll  jæja lag/syngja úlpa 

    út  þessi dansa mín 

    nei  krakkar pera nú 

    já  Jói Ben. Ingunn skál 

    labba  hæ jeij skeið 

    húfa  ,,beibí" vá skyr 

      vá kúka lúlla 

      afi búið Valdi 

      

hæna/bra

bra hár Valdís 

       dúkka Anna 

       kubbar Mummi 

       ís Haffi 

       Birgir herbergi 

       Nanna svona 

       Nonni hérna 

       stubbar halda 

       hani Erla 

       mu-mu nóg 

       bók auga 

       blóm munnur 

       bolti tá 

       heim stóll 

       bra-bra fram 

       ljós sími 

       eyra rúm 

       egg bangsi 

       súpa grautur 
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Aldur 

9 

mánaða 

10 

mánaða 

11 

mánaða 

12 

mánaða 

13 

mánaða 

14 

mánaða 

15 

mánaða 

16 

mánaða 

       djús kjóll 

       mjólk sokkar 

        hattur 

        epli 

        kúla 

        halló 

        róló 

        henda 

        vinna 

        vagn 

        bíll 

        hættu 

        Helgi 

        detta 

        loka 

        lýsi 

        hestur 

        

sprengja/

bomm 

        tré 

        ba-bú 

        stopp 

        heitur 

        elska 

        ég 

        þú 

        peysa 

        buxur 

        flauta 

        

bíbb/ 

flauta 

        vatn 

        ananas 

        grafa 

        pils 
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Aldur 

9 

mánaða 

10 

mánaða 

11 

mánaða 

12 

mánaða 

13 

mánaða 

14 

mánaða 

15 

mánaða 

16 

mánaða 

        spegill 

        Emma 

 

Fyrsta orð stúlkunnar kom við 9 mánaða aldur og var það orðið matur. 10 mánaða bættust 

2 orð í safnið; datt og takk. 12 mánaða bættust 12 orð við en við 13 mánaða hægði á 

orðtöku stúlkunnar og verður nokkurs konar stöðnun. Stöðnun er vel þekkt úr 

rannsóknum á máltöku barna og eru skýringar á henni ekki fundnar (Sigurður 

Konráðsson 2000:159). Vissulega hófst orðtakan aftur en 14 mánaða bætti stúlkan við 15 

nýjum orðum. Mánuðina eftir það þótti móðurinn erfitt að halda tölu á orðum dóttur 

sinnar því orðtakan jókst hratt og erfitt var að greina hvaða orð stúlkan kunni og notaði 

markvisst og hvaða orð hún var einungis að herma eftir öðrum. Við 16 mánaða aldur 

notaði stúlka B markvisst 138 orð. 18 mánaða sagði móðirin að stúlkan væri nær altalandi 

og hafði orð yfir alla hluti. Upp úr 17 mánaða aldri hóf hún að tengja tvö og tvö orð 

saman í tveggja orða setningar og 18 mánaða notaði stúlkan margar þriggja orða 

setningar.  

Framburð fyrstu orða stúlku B má sjá í töflu 4.8. 

Tafla 4.8 Stúlka B 

Orð 

Framburður 

barns 

matur mamm 
datt dah 
takk da 
ha ha 
mamma mamma 
pabbi babba 
bö bö 
ber ber 
hoppa obba 
taska dahga 
hundur/voffi vovo 
bíll brumm 
út ú 
nei nei 
já á 
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Framburður stúlku B er afar áþekkur framburði fullorðinna. Flest orð sem stúlkan notar 

byrja á samhljóða en af fyrstu 15 orðum hennar eru engin orð með samhljóðasambandi 

 

4.6 Samanburður 
Hjá öllum fjórum börnum eru nafnorð langalgengust en það endurspeglar málfar og 

umræðuefni barna á þessum aldri. Þau benda á hluti og nefna þá en ræða lítt um verknað 

sem sagður er með sögnum (Sigurður Konráðsson 2000:159). Orðin sem börn læra fyrst 

eru þau orð sem algeng eru í máli foreldra og annarra aðila sem gæta barnanna (Sigurður 

Konráðsson 2000:164). Fyrstu orðin má flokka í nokkra þætti: 

• Fólk 

Eins og sjá má hjá börnunum eru orðin mamma og pabbi fljót að koma. Einnig 

önnur orð yfir skyldmenni, til dæmis amma, afi og nöfn systkina eða vina. 

• Matur 

Orðið matur, namm-namm eða nammi er eitt af fyrstu fimm orðunum hjá þremur 

barnanna. Önnur orð yfir mat eins og djús, mjólk og ber koma einnig fljótlega 

fram hjá börnunum. 

• Dýr 

Hljóð dýranna læra börn helst af bókum nú til dags því í borginni alast fá börn 

upp með dýrum öðrum en hundum og köttum. Orð eins og mu-mu, voff-voff og 

bra-bra eru afar algeng hjá börnum sem fyrstu orð því dýrin vekja gleði, kátínu 

og spennu hjá börnum. Einnig fjalla afar margar ungbarnabækur um dýr, 

sérstaklega húsdýr. 

• Líkamshlutar 

Börnum finnst líkaminn spennandi fyrirbæri. Fljótlega nota börn því orð yfir 

líkamshluta. Fyrst má nefna orðin nebbi og bumba en orð sem tengjast höfði 

koma einnig snemma fram. 

 

Börnin voru enn ekki komin á skeið tveggja orða setninga við 16 mánaða aldur en 

mæður stúlknanna sögðu þær hafa byrjað að nota tveggja orða setningar mánuðinn eftir, 

þá 17 mánaða gamlar. Glögglega má sjá muninn á þessum fjórum börnum þar sem 
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drengirnir hafa báðir mun minni orðaforða en stúlkurnar. Þeir segja sín fyrstu orð einnig 

seinna. Stúlka B hefur mikinn yfirburð yfir börnin þar sem orð hennar í lok rannsóknar 

eru um helmingi fleiri en orð hinna barnanna lögð saman. Samanburð á börnunum má sjá 

í töflu 4.9. 

 

Tafla 4.9 

 Fjöldi orða við 

16 mánaða 

aldur 

Er lesið mikið 

fyrir barn? 

Er barn í 

dagvistun? 

Býr barn með 

báðum 

foreldrum? 

Drengur A 15 Nei Já Nei 

Drengur B 16 Nei Já Nei 

Stúlka A 57 Já Já Já 

Stúlka B 138 Já Nei Já 

 

Þau hljóð sem börnin segja fyrst eru helst /m/, /a/, /d/, /b/, /i/, /o/ og /e/. Við 16 

mánaða aldur eru nokkur hljóð ekki komin fram eins og til dæmi /r/ og /s/. Athygli vekur 

að í framburði barnanna enda flest fyrstu orðin á sérhljóða og eru yfirleitt tveggja 

atkvæða þó að þau noti einnig eins atkvæða orð. Aðeins eitt barn er farið að nota þriggja 

atkvæða orð, stúlka B. 

Athyglisvert er að sjá að, til dæmis hjá stúlku A, þýðir Tara allir hundar þó að 

upphaflega hafi hún einungis lært nafn fjölskylduhundsins. Algengt er að börn noti sama 

orðið yfir marga hluti (Clark 1983). Drengur B gerir þetta einnig því hann notar orðið lla, 

í merkingunni Lovísa, yfir allar stelpur.  

Erfitt er að segja nákvæmlega hvaða þættir það eru sem skipta mestu máli í máltöku 

barna. Athyglisvert er hversu mikill munur er milli kynjanna. Úr töflu 4.9 má sjá að 

mikið er lesið fyrir stúlkurnar tvær en ekki drengina. Einnig sést að báðar stúlkurnar búa 

með báðum foreldrum sínum en hvorugur drengjanna. Hvort þetta hafi einhver áhrif á 

máltöku barnanna er skemmtilegt að velta fyrir sér en svör við því mætti fá með nýrri og 

stærri rannsókn. 
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5 Áhrif á málþroska 
Málþroski er hluti af almennum þroska hvers barns. Börn þurfa að tileinka sér afskaplega 

marga mismunandi þætti þegar þau læra málið. Erfitt reynist að finna eina nákvæma 

skilgreiningu á málþroska en ef til vill má segja að málþroski sé máltaka barna og sá 

þroski sem verður á máli barna. Mjög margt hefur áhrif á málþroska barna en það eru 

bæði þættir sem tengjast umhverfi og erfðum. Sú færni mannsins að byggja upp og skilja 

tungumál og reglur þess virðist vera manninum eðlislæg og hefur lítið með greind að 

gera. Það sem mestu skiptir og hefur mest áhrif á málþroska og máltöku barna er 

málörvun frá uppalendum. Hún þarf þó að eiga sér stað nánast frá fæðingu því börn 

ganga í gegnum ákveðið máltökuskeið. Á því tímabili verða börn að heyra tungumál því 

annars lærist það ekki að fullu leyti. 

 

 

5.1 Líkamlegur vöxtur og þroski 
Á fyrstu árum barna breytist líkami þeirra mjög hratt. Vöxtur drengja og stúlkna er 

svipaður allt fram á unglingsár þegar stúlkur verða skyndilega bæði hærri og þyngri en 

drengir. Við um það bil 14 ára aldur taka drengir vaxtarkipp og ná stúlkur þeim yfirleitt 

ekki í hæð, og oft þyngd, eftir það. Vöxtur barna er oft mældur í svokölluðum 

vaxtarkúrfum sem eru eins og nokkurs konar hnitakerfi. Vöxturinn liggur upp á við frá 

fæðingu og er hraðastur fyrstu mánuðina. Mikill munur er á hlutföllum líkamans frá 

fæðingu og fram á fullorðinsár. Sérstaklega má greina muninn á hlutföllum höfuðs og 

búks en við fæðingu er stærð höfuðs um þriðjungur alls líkamans en 1/7 hluti af líkama 

fullorðins einstaklings (Berk 1991: 167-169).  

Mannsheilinn er flókið og margbrotið líffæri. Hann er samansettur úr 10 til 20 

milljörðum taugunga eða taugafruma sem margar þeirra hafa þúsundir tengsla eða leiðsla 

til annarra taugunga. Heilinn skiptist í þrjá hluta; framheila, en honum tilheyrir 

heilabörkurinn, miðheila, en honum tilheyrir heilastofninn, og loks afturheila. Heilinn 

sjálfur er fyrstur allra líffæra til að þroskast og stækka, ef til vill fyrir utan augað, og er 

næstum jafn stór við fæðingu og hjá fullorðnum einstaklingi (Berk 1991: 188).  
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Ástæðan fyrir þróun tungumáls er á huldu en heilinn getur veitt nokkrar vísbendingar. 

Mismunandi svæði eða hlutar heilans gegna mismunandi störfum og eru málsvæðin í 

heilanum staðsett í vinstra heilahveli, í gagnaugablaði og ennisblaði. Samsvarandi svæði í 

hægra hveli fást aðallega við að vinna úr hljóðum frá umhverfinu og við skynjun á rými. Í 

vinstra heilahvelinu eru tvö svæði sem sjá að miklu leyti um tungumál: Wernickesvæðið 

sem sérhæft er í málskilningi og Brocasvæðið sem aðallega fæst við talframleiðslu 

(Carter 1998:139, 154).  

Sú hæfni að byggja upp og skilja skipulegt tungumál er fyrirbæri sem er alls óskylt 

almennri greind, þó sennilega þurfi lágmarksgreind til, þar sem þessi hæfni þróaðist ekki 

heldur virðist einfaldlega vera til staðar. Hún er jafnframt innbyggð í mannfólk á þvílíku 

undirstöðustigi  að eðlilegum börnum er nægilegt að komast í lágmarkssnertingu við 

tungumál, á réttum tíma, til þess að hún blómstri og mál verði til (Carter 1998:139). 

 

 

5.2 Þróun hljóðskynjunar og hljóðmyndunar  
Það sem skiptir mestu máli í málþroska barna er málörvun frá uppalendum en annað sem 

skiptir einnig máli er að málörvunin eigi sér stað frá fæðingu barns. Lítil börn tjá sig með 

líkama sínum, látbragði, svipbrigðum og með því að gefa frá sér hljóð. Því þurfa foreldrar 

að bregðast vel við líkamlegum tjáningarháttum og hjali eða babli barna sinna. Börn læra 

móðurmál sitt með því að hlusta á og ,,tala“ við foreldra, systkini eða aðra sem 

umgangast þau (Hrafnhildur Sigurðardóttir 1996:8-9). 

Börnum virðist vera það meðfætt að greina á milli málhljóða og annarra hljóða í 

umhverfinu og skynja hljóðkerfislegan mun á þeim. Hæfileiki barna til að skynja mun á 

málhljóðum kemur fram strax við fæðingu en þau fara þó ekki sjálf að mynda málhljóð 

fyrr en við 4-6 mánaða aldur. Þróun hljóðskynjunar og hljóðmyndunar ungabarna er frá 

hinu almenna til hins sérhæfða. Börn skynja og mynda til að byrja með öll möguleg 

málhljóð en þessi hæfni þeirra dvínar þó smám saman og þegar börn eru um eins árs 

gömul hafa þau flest öll lagað sig að hljóðkerfi móðurmálsins. Nýfædd börn hafa þann 

hæfileika að geta haft hvaða mál sem er að móðurmáli þar sem þau læra það mál sem er 

mest talað við þau en strax á fyrsta ári hefur móðurmálið mótandi áhrif á hljóðþróun 

þeirra. Við eins árs aldur er hljóðþróun barna orðin eins og hjá fullorðnum. Í því 



 

 

 

- 34 - 

samhengi mætti því segja að börn læri það sem fyrir þeim er haft (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2002:6-10). 

 

 

5.3 Mikilvægi málfyrirmyndar á máltökuskeiði 
Menn hafa áskapaða hæfileika til máltöku en máltöku manna virðast hafa verið 

náttúrulega sett ákveðin tímamörk. Talað er um máltökuskeið og er þá átt við tímabilið 

frá fæðingu og fram á kynþroskaaldur. Barn verður að læra sitt móðurmál á þeim tíma en 

annars er ekki hægt að tala um að þau hafi neitt mál sem móðurmál. Í grein Sigríðar 

Sigurjónsdóttur (2000) kemur fram að nýlegar rannsóknir bendi til þess að börn nái ekki 

fullum tökum á móðurmáli sínu nema máltakan fari fram áður en börn nái 4-6 ára aldri. 

Rannsóknir á heyrnarlausu fólki, meðal annars, sýnir einmitt fram á það því heyrnarlaust 

fólk sem ekki lærir táknmál fyrr en á aldrinum 5-12 ára nær aldrei nægilega góðum 

tökum á málfræðinni ólíkt heyrnalausu fólki sem elst upp við táknmál. Sama má segja um 

stúlkuna Genie sem ólst upp við algera einangrun til 13 ára aldurs. Hún náði málfræði 

tungumálsins aldrei fullkomlega, ekki frekar en orðaröð enskunnar, þrátt fyrir mikla 

þjálfun. Heilbrigð, ung börn sem eru að læra móðurmál sitt tileinka sér afar fljótt þær 

reglur sem það lýtur og gera sjaldan villur (Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:30). 

Eins og áður sagði þá virðist mönnum vera áskapað að læra tungumál. Það sést hjá 

nýfæddum börnum en þau virðast greina á milli ákveðinna málhljóða strax við fæðingu 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:30) og hafa ákveðna hugmynd um hvernig mannlegt mál 

er uppbyggt. Þessir meðfæddu hæfileikar vísa veginn í máltöku barna því þau læra öll að 

tala á afar svipaðan hátt og á svipuðum tíma. Ekki er máltaka íslenskra barna einungis 

keimlík heldur einnig máltaka barna víða um heim. Á meðan á máltöku stendur gera börn 

heldur ekki hvaða villu sem er og er mál þeirra reglubundið frá upphafi þar sem hvert stig 

málþroskans hefur sínar eigin reglur sem eru oft ólíkar þeim reglum sem fullorðnir hafa 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:31). 

Þó að börn virðast að miklu leyti tileinka sér móðurmálið og reglur þess sjálf má ekki 

gleyma því að samskipti þeirra við annað fólk á máltökuskeiðinu hafa úrslitaáhrif og eru 

þau nauðsynleg forsenda þess að máltaka fari fram og að börn nái valdi á málinu. Af 

samskiptum við annað fólk læra börn orðaforða málsins, margar reglur þess og orðaröð. 
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Miklu skiptir að málfyrirmyndir í uppvextinum séu góðar og rannsóknir sýna að börn 

sem mikið er talað við og lesið fyrir hafi meiri orðaforða en þau börn sem lítið er sinnt. 

Það kemur heim og saman við rannsókn okkar á börnunum fjórum. Þeim börnum sem 

mikið er sinnt ná fyrr valdi á ýmsum setningargerðum móðurmálsins. Segja má að 

grundvallaratriði móðurmálsins lærist að mestu sama hvernig börnum er sinnt en það 

hversu góðir málnotendur þau verða fer eftir því hvers konar örvun, máluppeldi og 

athygli þau fá (Sigríður Sigurjónsdóttir 2000: 31). 

 

 

5.4 Áhrif foreldra 
Börn læra með því að herma eftir því sem þau heyra í umhverfinu. Þau tileinka sér það 

tungumál sem þau heyra mest af í umhverfi sínu og tileinka sér sömu mállýsku og er 

ríkjandi í umhverfi þeirra (Bee 1992:317). Rannsóknir Elizabeth Bates (Bates og fleiri 

1982) sýna að þau börn sem herma mikið eftir hljóðum eru fyrri til máls en önnur. Því má 

segja að herminám sé mikilvægur hluti máltöku. Herminám getur samt ekki verið eina 

orsök máltöku barna því þegar börn læra að tala mynda þau eigin setningar en ekki 

eingöngu setningar sem þau heyra og herma svo eftir (Bee 1992:318).  

Skinner kom fram með kenningar um styrkingu og hvernig hún tengist máltöku. Hann 

hélt því fram að foreldrar eða fullorðnir móti fyrstu hljóð barna í orð og svo orð í 

setningar með því að styrkja og hrósa fyrir þau orð sem rétt eru sögð en leiðrétta orð sem 

rangt eru borin fram. Þannig sagði Skinner að ef barnið segði ba í merkingunni að súpa 

og foreldrar leyfðu barninu ekki að fá að drekka fyrr en það bæri orðið réttar fram myndi 

það fyrr segja orðið rétt til þess að fá drykkinn. Ádeilur á svo róttæka kenningu eru 

sterkar og má þar nefna að foreldrar leiðrétta börn sín sjaldan heldur fyrirgefa 

auðveldlega öll furðuleg hljóðasambönd barna sinna. Einnig má nefna að svona 

afdráttarlausar leiðréttingar gætu seinkað máltökuferlinu og latt barnið til að tjá sig. Í 

þriðja lagi þá læra börn mörg málfræðileg atriði upp á eigin spýtur og með fáum villum 

(Bee 1992:318). 

Börn sem fljótt læra að tala virðast eiga það sameiginlegt að alast upp hjá foreldrum 

sem eiga málsamskipti við barnið á eftirtalda máta (Bee 1992:318-19): 

• Foreldrar tala oft við barnið án tilefnis og/eða í tengslum við athafnir þess.  
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• Foreldrar finna tilefni til að nota leik og bækur til að tengja orð við hluti. 

Annar þáttur sem virðist ýta undir máltöku barna kallast á ensku  motherese. Ekki er vitað 

um gott íslenskt orð yfir þetta fyrirbæri en hér er átt við það þegar foreldrar tala við börn 

á þeim forsendum að talað er með hærri rödd og hægar en venjulega. Málið er frábrugðið 

venjulegu máli og hrynjanda og hefur greinilegri hvíld í lok setninganna sem eru stuttar 

og ekki alltaf málfræðilega réttar. Þær eru einnig byggðar upp á einfaldan máta og 

staglkenndar. Rannsóknir hafa sýnt að börn, allt niður í nokkurra daga gömul, vilja frekar 

hlusta á slíkan talanda en venjulegt mál. Ef foreldrarnir tala á slíkan máta er því viðbúið 

að barnið hlusti vel og séu fljótari að læra að tala (Bee 1992:319-320). 

Utanaðkomandi áhrif geta vissulega flýtt fyrir máltöku barna en þau börn sem alast 

ekki upp hjá foreldrum sem tala mikið við börnin sín læra vissulega einnig að tala. Því 

hlýtur eitthvað annað en aðeins umhverfið að skipta máli fyrir máltöku barna (Bee 

1992:321). 

 

 

5.5 Áhrif barnsins sjálfs 
Svokallaðir náttúrusinnar trúa því að tungumál sé ekki lært heldur að börn séu fædd með 

einhvers konar innbyggða kunnáttu um grundvallarlögmál tungumáls. Náttúrusinna 

greinir þó á um hversu mikla kunnáttu börn fæðast með. Þessi innbyggða kunnátta 

tungumálsins gengur undir ýmsum nöfnum eftir því hver kenningasmiðurinn er (Bee 

1992:320-321). 

Aðrir, eins og Slobin, hafa deilt á þessa kenningu. Þeir segja að þó það séu vissulega 

einhver samgild mynstur í tungumálum heims, eins og sagnir og nafnorð, þá séu þeir 

þættir sem eru ólíkir svo miklu fleiri og stærri. Slobin og samstarfsfélagar hans hafa 

rannsakað mörg tungumál og fundið margar yfirborðsbreytur í máltöku barna og slíkar 

rannsóknir sýna skýrt og skorinort að ef til er einhvers konar innbyggt kerfi um tungumál 

þá sé það ekki algilt fyrir öll tungumál. Slobin telur að börn fæðist með ákveðna 

hæfileika til að læra tungumál og að þeir felist í  tækni til að vinna úr 

undistöðuupplýsingum tungumáls. Hann telur að börn hafi meðfædda hæfileika til að 

hlusta og þá sérstaklega á upphaf og endingar orða og þá hluta sem lögð er áhersla á (Bee 

1992:322-323). 
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5.6 Kynbundinn munur 
Flestar kenningar um málþroska fjalla um áhrif umhverfis og erfða en á síðustu árum 

hefur meira verið fjallað um áhrif líffræðilegra þátta eins og kyns eða kynþáttar. Með 

þeim rannsóknum hefur verið sýnt fram á áhrifamátt þessara þátta (Van Hulle o.fl. 2004). 

Van Hulle, Goldsmith og Lemery (2004)  rannsökuðu áhrif kyns á orðaforða hjá 386 

tvíburapörum á aldrinum 20-36 mánaða. Tekinn var saman orðaforði barnanna og 

svokallaðar tveggja orða setninga þeirra og þessum þáttum skipt eftir kyni. Þegar litið er 

á orðaforða og tíðni tveggja orða setninga er meðaltal stúlkna hærra en drengja. Þessi 

rannsókn kemur heim og saman við rannsókn höfunda á máltöku barnanna fjögurra þar 

sem stúlkurnar höfðu töluverða yfirburði. 

Munur á máli kvenfólks og karla er þó nokkur. Karlar blóta meira en konur en þær 

virðast nota kurteisisorð í mun ríkari mæli en karlar gera. Konur hafa fleiri litarorð á valdi 

sínu en karlar og gera því meiri greinarmun á litum. Upphrópanir kynjanna eru einnig 

mismunandi sem og notkun lýsingarorða. Engar vísbendingar eru um að munurinn á máli 

kynjanna sé meðfæddur þannig að hann hlýtur að vera áunninn eða lærður. Þannig hljóta 

drengir að leita sér málfyrirmynda hjá körlum og stúlkur samsama sig við konur. Þessi 

kynbundni munur verður þó sennilegast ekki áberandi fyrr en börn koma í grunnskóla 

(Sigurður Konráðsson 2000: 168). 

  

 

5.7 Mismunandi leiðir til máltöku  
Máltaka hvers barns er einstök og fer eftir ýmsum þáttum. Í bókinni The Developing 

Child (1992) kemur fram athugun á leiðum barna til máltöku þar sem kemur í ljós að 

börn virðast læra málið á tvo ólíka vegu. Hægt er að skipta börnum í tvo hópa eftir því 

hvaða leið þau kjósa að fara í máltökunni. Katherine Nelson kallaði þessar leiðir 

upphaflega málsnið þess sem skírskotað er til og áhrifamikið málsnið. Seinni rannsóknir 

hafa einnig staðfest þessar mismunandi leiðir barna. Rannsóknir Elizabeth Bates og 

starfsmanna hennar sýna fram á að munurinn milli þessara tveggja hópa liggi djúpt í 

persónueinkennum barnanna. Þannig eru þau börn sem tilheyra fyrri hópnum  meira 

vitrænt hugsandi. Þau dragast að hlutum og eyða oft miklum tíma í að leika sér ein með 

leikföng og aðra hluti. Þessi börn hafa frekar samskipti við annað fólk með aðstoð hluta. 
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Orðaforði þeirra tekur örum vexti snemma á lífsleiðinni og þau nota meira af nafnorðum, 

nöfnum og lýsingarorðum. Hópurinn hefur afar góða getu til að skilja flókið mál hinna 

fullorðnu. Hópnum tilheyra oftar frumburðir foreldra og stúlkur (Bee 1992:330). 

Seinni hópurinn, sá sem tilheyrir áhrifamiklu málsniði, er frekar hlynntur fólki, 

félagslegum tengslum og samskiptum. Fyrstu orð og setningar þessa hóps innihalda orð 

sem notuð eru í hefðbundnum samskiptum við fullorðna. Orðaforði þessara barna virðist 

því oft vera flóknari en barna úr hinum hópnum og þau nota hljóð á þróaðri máta. Hins 

vegar er orðaforði barnanna minni. Hópnum tilheyra oft seinni börn foreldra og drengir 

(Bee 1992:330).  

Rannsóknir þessar eiga að nokkru leyti við rannsókn höfunda. Stúlkurnar höfðu, á 

tímabilinu sem rannsakað var, mun meiri orðaforða en drengirnir og tilheyra fyrri 

hópnum. Þær eru einnig frumburðir foreldra sinna. Drengirnir höfðu minni orðaforða og 

virðast frekar eiga heima í seinni hópnum. Drengur A er þó frumburður foreldra sinna en 

drengur B er seinna barn föður síns. 

 

 

5.8 Efling orðaforða 
Margar rannsóknir hafa sýnt að unnt er að efla orðaforða barna með markvissri kennslu. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á greinilegt samband milli þess hversu mikinn 

orðaforða barn hefur og hversu vel því gengur að lesa, þannig að mikill orðaforði hjálpar 

barni við lestrarnám. Þegar kenna á orðaforða virðist bestur árangur nást með því að 

kenna orð í sambandi við raunverulega atburði, í leik eða starfi. Ekki gengur jafnvel að 

ýta undir orðaforða og bæta hann með því að nota skilgreiningar á orðum. Best gefst að 

fjalla um eitthvað sem barnið þekkir og bæta við það nýjum orðum sem tengjast 

reynsluheimi þess. Sem dæmi um það má nefna þegar foreldri og barn leika sér saman 

með bíla. Barnið segir: „bíll“ og til að kenna ný orð getur foreldrið sagt: „já, er rauði 

bíllinn að keyra?“ Á þennan einfalda máta er hægt að kenna ungu barni ný orð. Hér sést 

að ekki að nauðsynlegt að setja upp kennslustofu heimavið ef kenna á barni ný orð heldur 

einungis tala við barnið og bæta við nýjum orðum. Orðaforði og leikur að orðum getur 

nýst sem góð samverustund foreldra og barna og getur orðið leikur þeirra á milli, hvorum 

tveggja til mikils góðs. Þegar um er að ræða eldri börn, til dæmis börn í grunnskóla, er 
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tilvalið að veita þeim aðgang að orðabókum og ýmsu öðru efni til að vekja áhuga þeirra á 

nýjum orðum. Eldri börn gætu einnig haft áhuga á manna- og staðanöfnum en þau er 

hægt að skeggræða á margan hátt, til dæmis um hvernig nöfn eru samsett, hversu gömul 

þau eru og hversu algeng þau eru (Sigurður Konráðsson 2000: 168-169). 
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5.9 Lokaorð 
Grunnur að málþroska barna er lagður frá fæðingu. Mikilvægt er að málörvun og málleg 

samskipti séu stór þáttur í uppeldi barna, því málið er mikilvægasta tæki manna til 

boðskipta. Með málinu tjá menn hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir. Við 4-6 ára 

aldur hafa flest börn náð mjög góðum tökum á móðurmáli sínu og málkerfi en eiga enn 

eftir að tileinka sér einstaka reglur málsins sem og að öðlast meiri orðaforða. Börn læra 

málið mishratt eins og sjá má í rannsókn höfunda á máltöku fjögurra barna. Þau byrja að 

nota sín fyrstu orð í kringum 9-12 mánaða aldur. Fyrstu orð barna eru yfirleitt orð sem 

foreldrar eða aðrir uppalendur nota mikið. Þetta eru orð yfir hluti, persónur og gjörðir í 

daglegu umhverfi barnsins.   

Kenningar um mál og máltöku barna eru mýmargar en kenningar Skinners, Chomsky 

og Bowerman hafa verið áberandi í þeirri umræðu. Kenningar þeirra eru frábrugðnar þar 

sem þau telja að mál barna lærist á mismunandi vegu og þau greinir á um áhrif umhverfis 

og erfða.  

Málörvun frá uppalendum er undirstöðuþáttur í máltöku barna. Máltakan þarf að eiga 

sér stað á ákveðnu tímabili, svokölluðu málskeiði. Á því tímabili verða börn að heyra 

tungumál því annars lærist það ekki að fullu leyti.  

Eftir að hafa unnið þetta verkefni teljum við okkur hafa öðlast góðan skilning á 

málþroska, máltöku barna og fyrstu orðum þeirra. Athyglisverðast fannst okkur hversu 

misfljót börn eru til máls, hversu margir þættir hafa áhrif á málþroska og einnig hversu 

mismunandi leiðir og aðferðir foreldra eru í samskiptum þeirra við börn sín.   
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