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Formáli 

Á fyrsta ári mínu í Háskóla Íslands kviknaði áhugi minn á málþroska og máltöku barna. 

Ég sat námskeiðið Inngangur að málfræði þar sem stiklað var á stóru um máltöku barna. 

Seinna á námsferlinum sat ég námskeiðin Tal- og málmein og Máltaka barna og fékk 

mikinn áhuga á öllu sem tengdist tali barna, hvort sem það er eðlilegt tal eða frávik í tali. 

Upp frá því hefur mér þótt þetta afar áhugavert viðfangsefni. Í framhaldi af því ákvað ég 

að lokaverkefni mitt yrði viðfangsefni á sviði máltöku barna. Með lokaverkefni mínu 

vildi ég kynnast efninu enn betur og kafa dýpra í það.  

 Í upphafi annar vorið 2009 hafði ég samband við Sigríði Sigurjónsdóttur, dósent í 

íslenskri málfræði. Ritgerðin var unnin undir handleiðslu hennar og ákváðum við í 

sameiningu að lokaverkefnið myndi fjalla um framburðarröskun í máli barna auk 

eðlilegrar máltöku. Hún setti mig í samband við Þóru Másdóttur talmeinafræðing sem lét 

mig fá upptöku af ungum dreng með framburðarröskun sem ég nota í ritgerðinni. Hann 

kom ásamt foreldrum sínum til Þóru í greiningu á sínum tíma vegna erfiðleika í máli. Á 

upptökunni má heyra þegar Þóra lagði fyrir hann framburðarpróf Sigríðar Magnúsdóttur 

og Höskuldar Þráinssonar frá árinu 1981. 

 Ég vil færa Sigríði Sigurjónsdóttur mínar bestu þakkir fyrir einkar gott samstarf, 

þarfar ábendingar og aðstoð við að afmarka efnið. Auk þess vil ég þakka Þóru Másdóttur 

fyrir tæknilega aðstoð og að útvega mér upptökuna af drengnum. Að lokum vil ég þakka 

drengnum, stúlkunni og foreldrum þeirra fyrir að leyfa mér að nota gögn frá þeim í þessa 

ritgerð. 
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Ágrip 
Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvort að framburður eldra barns sem hefur 

framburðarröskun líkist framburði yngra barns með eðlilegan málþroska. Í ritgerðinni 

eru kenningar og skilgreiningar á máltöku barna settar fram. Fjallað er um 

framburðarfrávik barna og rannsóknir á framburði íslenskra barna. Hljóðkerfisfræði 

barns með framburðarröskun er borin saman við hljóðkerfisfræði barns sem hefur 

eðlilega hljóðþróun. Framburður tveggja íslenskra barna er athugaður með 

framburðarprófi, drengs sem er rúmlega fjögurra ára með framburðarröskun og stúlku 

sem er rúmlega tveggja ára með eðlilega máltöku. Framburður þeirra er loks borinn 

saman og niðurstöður settar fram.  

Með því að kanna framburð tveggja barna á sitthvorum aldrinum er niðurstaðan 

forvitnileg. Niðurstöður sýna að framburður eldra barns með seinkun í máltöku líkist að 

miklu leyti framburði yngra barns sem hefur eðlilega máltöku. Það er í raun ótrúlegt 

hversu regluleg máltaka barna er og merkilegt að hægt er að sjá það með 

framburðarprófi að barn sem hefur seinkun á máltöku sé á svipuðum stað á 

máltökuskeiðinu og yngra barn sem hefur eðlilega máltöku.  
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1. Inngangur 

Enginn efast um gildi þess að geta tjáð sig og skilið talað mál. Máli skiptir að hafa gott 

vald á móðurmálinu og er framburður einn mikilvægasti þátturinn. Á fyrstu árum 

ævinnar, á máltökuskeiðinu, tileinka menn sér málið og þar með mótast framburður 

fólks. Í þessari ritgerð er unnið með tveimur börnum á máltökuskeiðinu. Fjallað er um 

framburð barnanna; þær framburðarraskanir sem koma í ljós hjá barni sem hefur eðlilega 

máltöku og barni sem hefur seinkun í máltöku. Framburður þeirra verður athugaður með 

framburðarprófi og síðan gerður samanburður á framburði þeirra beggja. 

Leitast verður við að svara spurningum eins og hvort að framburður eldra barns 

sem hefur framburðarröskun líkist framburði yngra barns sem hefur eðlilegan málþroska? 

Hvað er líkt í framburði þeirra og hvað er ólíkt? Til að geta svarað þessu verður sagt frá 

kenningum fræðimanna ásamt öðrum íslenskum rannsóknum sem hafa verið gerðar á 

framburði barna.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla og er efnisskipan á þessa leið: Í fyrsta kafla er 

inngangur. Í öðrum kafla verður fjallað almennt um máltöku barna og hvernig henni er 

háttað. Auk þess verður sjónum beint að íslenska hljóðkerfinu þar sem hljóðum 

íslenskunnar er lýst. Í framhaldi af því verður fjallað um fyrstu stig máltökunnar sem 

snúa að hljóðþróun barna ásamt kenningum málfræðinga. Þriðji kafli fjallar um 

framburðarfrávik í máli barna með eðlilega máltöku og í máli barna með seinkun í 

máltöku. Fjallað verður um muninn á milli framburðarröskunar og hljóðkerfisröskunar 

og hvernig þær eru flokkaðar. Auk þess verður skýrt frá rannsóknum fræðimanna á 

framburði íslenskra barna og helstu niðurstöður þeirra dregnar saman. Að því loknu 

verður rannsóknaraðferðinni lýst. Tilgangurinn með rannsókninni er að athuga framburð 

tveggja íslenskra barna; hvort að eldra barn með framburðarröskun sé með sambærileg 

frávik og yngra barn með eðlilega máltöku. Í kafla fjögur er fjallað um samanburðinn á 

Atla, sem er eldra barnið, og Lilju, sem er yngra barnið. Lagt var fyrir þau 

framburðarpróf og má sjá árangur þeirra í viðaukum 1 og 2. Fyrst verður fjallað um 

framburð Atla þar sem kemur í ljós að hann hefur alvarlegar framburðarraskanir miðað 

við jafnaldra sína. Síðan verður fjallað um framburð Lilju þar sem kemur í ljós að hún 

hefur eðlilegan framburð og er jafnframt nokkuð á undan sínum jafnöldrum í málþroska. 

Að lokum er gerður samanburður á Atla og Lilju. Síðan verða niðurstöður lagðar fyrir 

þar sem kemur fram hvað þau eiga sameiginlegt í framburði og að framburður eldra 

barns með framburðarröskun líkist framburði yngra barns með eðlilegan málþroska.  
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2. Almennt um máltöku barna og hljóðþróun í máli barna 
Fræðigreinin máltaka barna er ung fræðigrein og byggir á rannsóknum málfræðinga og 

ýmissa annarra fræðimanna. Málfræðingar sem fást við máltöku barna leitast við að lýsa 

máli barna og stigum málþroskans ásamt því að þróa almennar málfræðikenningar.1 

Flest börn ganga í gegnum reglubundið ferli þegar þau tileinka sér móðurmál sitt. 

Manninum er áskapað að læra móðurmál, hvort sem það er íslenska eða eitthvert annað 

mál. Rannsóknir sýna að í vinstra heilahveli manna eru málstöðvar sem sjá um 

móðurmálið. Þær hafa einnig sýnt að menn verða að læra móðurmál sitt á ákveðnu 

tímaskeiði sem kallað er máltökuskeið. Það er tíminn frá fæðingu barns og fram að 

kynþroska en eftir þann tíma virðist lokast fyrir máltökuna frá náttúrunnar hendi.2 Ef 

barnið tileinkar sér ekki málið á þessum tíma er ekki hægt að segja að það hafi mál að 

móðurmáli. Það er í raun ótrúlegt hvernig börn læra móðurmál sitt og við gerum okkur 

oft ekki grein fyrir því hversu flókin atriði það eru sem þau tileinka sér. Strax á öðru til 

þriðja ári hafa börn náð völdum á geysiflóknum atriðum í móðurmálinu, atriðum sem 

fullorðnir sem læra íslensku sem erlent mál eiga mjög erfitt með að tileinka sér.3 

Máltaka barna er nokkuð langt ferli og talið er að hún byrji áður en þau eru fædd 

í heiminn. Strax í móðurkviði eða á síðustu þremur mánuðum meðgöngunnar byrjar 

fóstrið að greina hljóð. Nýfædd börn virðast greina á milli málhljóða strax við fæðingu 

og bregðast öðruvísi við málhljóðum en hljóðum úr umhverfinu.4 Fyrstu hljóðin sem 

börn gefa frá sér er grátur. Grátur barns er tjáningarform þess fyrstu mánuðina þar sem 

það getur ekki tjáð sig strax á annan hátt um svengd, vanlíðan, svefn og fleira.5 Einnig 

tjá þau sig með líkamanum, svipbrigðum og látbragði og þurfa foreldrar að bregðast við 

því.6 Langur tími líður þangað til börn beita rödd sinni til að spyrja spurninga, svara 

spurningum og svo framvegis. Þau byrja á því að hjala fyrstu mánuðina en mynda svo 

orð um eins árs aldur.7 

Flest börn eru altalandi við fjögurra til sex ára aldur og það er ótrúlegt hvernig 

börn læra móðurmál sitt á svo skömmum tíma. Þó að börn gangi í gegnum svipuð stig á 

máltökuskeiðinu þá er það einstaklingsbundið hve fljót þau eru að tileinka sér málið. 

Börn virðast að mestu leyti ná valdi á móðurmáli sínu sjálf þó að ýmsir þættir hafi áhrif 

                                                 
1 Sigríður Sigurjónsdóttir 1997:358 
2 Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:30 
3 Höskuldur Þráinsson 2000:131-132 
4 Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:6 
5 Plante og Beeson 2008:55-56 
6 Hrafnhildur Sigurðardóttir 1996:8  
7 Dan I. Slobin o.fl. 1980:49 – 50 
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á máltökuna.8 Tal barna er nokkuð reglubundið og hvert stig málþroskans hefur sínar 

reglur. Börn gera ekki hvaða villur sem er á máltökuskeiðinu heldur er það bundið 

hverju stigi hvers konar frávik koma upp.9 Þau læra sjálf tiltekin málfræðiatriði stig af 

stigi án nokkurrar kennslu og þegar þau eru tilbúin til þess.10 Það skilar litlum árangri að 

leiðrétta málfar ungra barna. Þau fylgja sínum eigin málfræðireglum og virðast átta sig á 

því sjálf að þær eru rangar. Eftir því sem börn ná betur að tileinka sér reglur 

móðurmálsins þeim mun líkara verður málkerfi þeirra kerfi fullorðinna. Þá hafa þau 

málfræðiþekkingu sem á eftir að nýtast þeim alla ævi og gerir þeim kleift að mynda 

setningar sem þau hafa aldrei heyrt áður.11 

Móðurmálið lærist sama hvernig börnum er sinnt en hversu góðir málnotendur 

þau verða fer eftir máluppeldinu.12 Þau mynda sér sínar eigin reglur og læra málið með 

því að kenna sér það sjálf. Þau herma eftir foreldrum sínum, systkinum og öðrum sem 

þau umgangast.13 Til dæmis hafa rannsóknir sýnt að „motherese“ eða foreldramál geti 

auðveldað börnum máltökuna. Foreldramál felur í sér að fólk talar á annan hátt við ung 

börn en við annað fólk. Það notar hærri tónhæð, talar hægar og málfræðilega rétt. Talið 

er án hiks og setningar einfaldar og stuttar.14 Samskipti fullorðinna við börn hafa áhrif á 

máltökuna, til dæmis að segja þeim sögur og hafa samræður við þau. Það verður því að 

hafa í huga að börn læra ekki tungumálið nema að heyra það í umhverfinu. Orðaforði 

barna eykst með notkun málsins, því meira sem þau heyra málið í umhverfi sínu þeim 

mun meiri verður orðaforði þeirra. Talið sem börn heyra í umhverfi sínu er fullt af 

villum, mismælum, hiki og fleiru. Börn virðast þó hafa hæfileika til að horfa framhjá 

þessu og er það hluti af máltilfinningunni. Þau virðast vita hvaða setningar eru tækar og 

hverjar ótækar. Börn ná mjög snemma þáttum máltilfinningarinnar og öðlast hana án 

nokkurrar kennslu.15 

 

 

                                                 
8 Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:30-31 
9 Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:32 
10 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:49 
11 Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:31 
12 Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:30 –31 
13 Sigurður Konráðsson 2000:152 
14 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001 
15 Þóra Másdóttir 2008:154 
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2.1 Hljóð- og hljóðkerfisfræði 
Í málfræði eru tvær undirgreinar sem fjalla um hljóð málsins, annars vegar 

hljóðkerfisfræði og hins vegar hljóðfræði. Hljóðkerfisfræði er sú fræðigrein sem fjallar 

um hljóðkerfi tungumálsins; lýsir flóknum tengslum milli málhljóða og áhrifum þeirra 

hvert á annað. Hún lýsir kerfisbundnum venslum milli málhljóða sem skipta máli fyrir 

skilning okkar á tungumálinu. Þau skiptast í tvennt. Annars vegar tengslin milli hljóða 

sem standa í röð, til dæmis getur klasinn ‘ts’ ekki staðið í framstöðu orða í íslensku en 

getur staðið í bakstöðu. Hins vegar er átt við tengslin milli hljóða sem geta staðið á sama 

stað í orði, eins og ‘p’ í par og ‘b’ í bar. Grunneiningin hljóðan er notað til þess að lýsa 

venslum milli hljóða, þau eru oftast höfð milli tveggja skástrika; til dæmis táknar /p/ 

hljóðanið ‘p’. Hljóðan er skilgreint sem minnsta merkingargreinandi eining málsins sem 

þýðir að munur hljóðana greinir sundur orð sem hafa mismunandi merkingu. 

Hljóðkerfisfræði fjallar einnig um stærri einingar en málhljóð en ekki verður farið nánar 

út í það hér.16 

Hljóðfræði er sú fræðigrein sem lýsir myndun málhljóðanna í tungumálinu og 

hljóðbylgjunum sem berast á milli manna. Hljóðfræði skiptist í þrennt; 

hljóðmyndunarfræði sem fjallar um það hvernig talfærunum er beitt við að mynda 

málhljóð með vörum, tungu, munnholi og svo framvegis. Hljóðeðlisfræði sem fjallar um 

eiginleika hljóðbylgnanna og að lokum hljóðskynjunarfræði sem snýst um talskynjun, 

það er hvernig menn skynja málhljóð. 17 Hljóðkerfisfræði og hljóðfræði komast ekki af 

án hvor annarrar og hljóðfræðilegar athuganir eru óhugsandi nema að minnast á 

hljóðkerfisfræði og öfugt. Til að átta sig betur á muninum þá er hægt að hugsa sér 

muninn á stafsetningu og skrift. Stafsetning jafngildir þá hljóðkerfisfræðinni, hún fjallar 

um tengslin milli mismunandi tákna og hvernig þeim er háttað. Skrift jafngildir hins 

vegar hljóðfræðinni, snýst um stafagerðina, hvernig línurnar liggja og svo framvegis.18 

Íslenska hljóðkerfið á margt sameiginlegt með öðrum germönskum málum en 

myndunarháttur íslenskunnar er mun flóknari. Hljóðkerfið hefur 31 samhljóð og 13 

sérhljóð.19 Flest málhljóð íslenskunnar geta verið ýmist stutt eða löng og er tvípunktur [˘] 
notaður til að tákna lengd.20 Samhljóð eru flokkuð á tvennan hátt, annars vegar eftir 

myndunarhætti og hins vegar eftir myndunarstað. Íslenskum samhljóðum er skipt í hópa 

                                                 
16 Eiríkur Rögnvaldsson 2001 
17 Kristján Árnason 2005:10-12 
18 Eiríkur Rögnvaldsson 2001 
19 Þóra Másdóttir 2008:8 
20 Eiríkur Rögnvaldsson 1990:24 
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eftir myndunarstað og skiptast í lokhljóð, önghljóð, nefhljóð, hliðarhljóð og sveifluhljóð. 

Flokkun eftir myndunarstað fer eftir því hvar í munnholi lokun verður eða hvar mest er 

þrengt að loftstraumnum.21 Til dæmis myndast [p] og [m] við varir en [t] og [tH] við 

tannberg. Samkvæmt Kristjáni Árnasyni (2005) skiptast samhljóðin í sex flokka eftir 

myndunarhætti og í sex flokka eftir myndunarstað. Í töflu 1 er hægt að gera sér betur 

grein fyrir samhljóðunum.22 

 

Tafla 1.23  Samhljóð 
Myndunarháttur   Myndunarstaður 

   Varamælt 
Tannvara-
mælt 

  

Tannbergs- 
mælt 

  

Fram-
góm- 
mælt 

Upp-
gómmælt 

  

Radd-
bönd 

Lokhljóð 
Ófráblásin p 

pH 

  

  

t 

tH 

c 

cH 

k 

kH 

/ 

Fráblásin 

Önghljóð 

  

Rödduð   

  

v 

f 

ð 

T 

j 

C 

F 

x 

h 

  Órödduð 

Blísturshljóð s 
  

Nefhljóð 

Rödduð 
m 

m8 

n 

n8   
¯ 

¯* 

N 

N* 

  

  

  
Órödduð  

Hliðarhljóð 
Raddað 

  
l 

 l8 
      

  

  Óraddað 

Sveifluhljóð 
Raddað 

  
r 

r8 
      

  

  Óraddað 
 

Öll níu íslensku lokhljóðin eru órödduð og skiptast í fráblásin hljóð ([pH], [tH], 
[cH], [kH] ) og ófráblásin hljóð ([p], [t], [c], [k], [/]). Fráblásturinn er ekki alltaf sama 

hljóðið heldur mótast af umhverfinu sem það er í hverju sinni.24 Önghljóðin eru níu; 

tannvaramæltu hljóðin [v] og [f], tannbergsmæltu hljóðin [T] og [ð], uppgómmæltu 
hljóðin [F] og [x], framgómmæltu hljóðin [ç] og [j] og að lokum raddglufu önghljóðið 

[h]. Ólíkt lokhljóðum geta önghljóð verið rödduð eða órödduð og fer það eftir því hvort 

raddbönd titra eða titra ekki.25 
                                                 
21 Kristján Árnason 2005:157-158 
22 Kristján Árnason 2005:33 
23 Kristján Árnason 2005:33  
24 Kristján Árnason 2005:158 
25 Kristján Árnason 2005:158 



 

6 

Nefhljóðin geta verið rödduð eða órödduð og myndunarstaður þeirra fer eftir því 

hvar í munnholinu lokun á sér stað. Þau eru átta talsins og skiptast í varamæltu 

nefhljóðin [m] og [m8], tannbergsmæltu nefhljóðin [n] og [n*], framgómmæltu nefhljóðin 

[¯] og [¯*] og uppgómmæltu nefhljóðin [ŋ] og [N*]. Hliðarhljóðið getur verið raddað [l] 

eða óraddað [l 8]. Fleiri myndunarstaðir hliðarhljóða eru til í öðrum tungumálum til dæmis 

rismælt hliðarhljóð sem þekkjast ekki í íslensku.26 Sveifluhljóðið getur verið raddað [r] 

eða óraddað [r8] eins og hliðarhljóðið. Að lokum er það blísturshljóðið [s] sem er myndað 

við tennur og tannberg. Hljóðið [s] virðist þó vera nokkuð einstaklingsbundið en það er 

alltaf óraddað og er meðal sterkustu hljóða íslenskunnar.27 

Íslenskan hefur þrettán hljóðön í sérhljóðakerfi sínu og skiptast þau í átta 

einhljóð [a, E, i, I, Y, u, ç, ö] og fimm tvíhljóð [ai, ei, öi, au, ou ]. Tungan skiptir hvað 

mestu máli við myndun sérhljóðanna.28 Öll sérhljóðin geta verið bæði löng og stutt. Eins 

og sést í töflu 2 þá er þrenns konar viðmiðun notuð þegar einhljóð eru flokkuð. Í fyrsta 

lagi er þeim skipt í frammælt og uppmælt eftir því hversu nálæg eða fjarlæg tungan er 

gómnum. Í öðru lagi er þeim skipt eftir opnustigi sem segir til um hversu langt frá gómi 

tungan er við myndun hljóðsins. Í þriðja lagi er þeim skipt í kringd eða ókringd hljóð og 

fer það eftir því hvort settur sé stútur á varir eða ekki þegar hljóðið er myndað.29 

 

 

Tafla 2.30                                Einhljóð 

 

 

                                                 
26 Kristján Árnason 2005:160 
27 Kristján Árnason 2005:160-161 
28 Eiríkur Rögnvaldsson 1990:40 
29 Kristján Árnason 2005:126 
30 Kristján Árnason 2005:30 

  Frammælt Uppmælt 
  Ókringt Kringt Ókringt Kringt 

Nálægt i Y   u 

Hálfnálægt I     

Hálffjarlægt E   ç 

Fjarlægt     a   
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 Í töflu 3 er hægt að gera sér grein fyrir tvíhljóðum íslenskunnar. Þau eru gerð úr 

tveimur einhljóðum sem teljast samt eitt atkvæði. Við myndun tvíhljóðanna færist 

tungan úr stað og er þar af leiðandi frábrugðin einhljóðunum. Það má segja að tvíhljóð 

séu tvö hljóðgildi sem mynda eitt atkvæði.31 

     

Tafla 3.32 Tvíhljóð 
 

 

 
 
 
 
 

2.2 Hljóðþróun barna 
Það var ekki fyrr en í kringum 1950 að rannsóknir á máltöku barna hófust að einhverju 

ráði.33 Fram hafa komið mjög gagnlegar upplýsingar um hvernig börn fara að því að 

læra móðurmál sitt.34 Þar má nefna bandaríska málfræðinginn Noam Chomsky sem setti 

fram kenningu í anda rökhyggjunnar, kenninguna um allsherjarmálfræði. Allsherjar-

málfræði er hugtak yfir öll þau málfræðilegu atriði sem eru öllum tungumálum 

sameiginleg. Gert er ráð fyrir að börn hafi ákveðna meðfædda þekkingu á málfræði og 

geti tileinkað sér hvaða tungumál sem er á máltökuskeiðinu þótt ýmis frávik komi fram í 

upphafi.35 Máltökuskeiðinu er skipt í sex stig þar sem börn þurfa að tileinka sér vissa 

þætti og reglur áður en þau komast á næsta stig. Ekki er heppilegt að ákveða stigin með 

tilliti til aldurs því mikill munur er á milli barna.36 Hér verður aðeins farið í fyrstu stigin 

sem snúa að hljóðþróun barna. 

Fyrsta stigið er hjal sem byrjar við fjögurra til sex mánaða aldur. Á hjalstigi 

barnsins er sérhljóðamyndun mest áberandi ásamt samhljóðum og barnið fer að mynda 

atkvæði eins og ba ba, ma ma. Þessi hljóð endurtaka þau í sífellu þangað til þau eru sjö 

til tíu mánaða. Þá blanda þau sérhljóðum og samhljóðum meira saman og mynda 

atkvæði eins og am, mam, babi.37 Rannsóknir hafa sýnt að á hjalstiginu mynda börn 

ýmis hljóð og hljóðasambönd sem ekki eru til í móðurmáli þeirra. Til dæmis nota íslensk 
                                                 
31 Kristján Árnason 2005:126 
32 Eiríkur Rögnvaldsson 1990:40 
33 Jörgen Pind 1997:79 
34 Dale 1976:161 
35 Markie 2008 
36 Aldís Guðmundsdóttir 1992:229 
37 Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:6-7 

ai (æ) ou (ó) 
au (á) öi (au) 

ei(ei,ey)
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börn rödduð lokhljóð þó að þau tilheyri ekki íslenska hljóðkerfinu. Rödduð lokhljóð, 

nefhljóð og fráblásturshljóðið [h] eru meðal algengustu hljóða í hjali barna í öllum 

málum heimsins.38 

Annað stig máltökunnar einkennist af eins orða setningum; barnið er í kringum 

eins árs aldur og segir eitt orð sem getur táknað heila setningu. Orðin eru oftast eins eða 

tveggja atkvæða orð þar sem sama hljóðið er endurtekið, til dæmis mamma. Hjalið hefur 

samt sem áður ekki gleymst og á næstu mánuðum koma fyrir bæði orð og hjal. Barnið 

heldur áfram að bæta við málhljóðum, bæði sérhljóðum og samhljóðum og lagar sig að 

hljóðkerfi móðurmálsins. Ákveðin tengsl virðast vera á milli hjals og fyrstu orða barna 

þar sem barnið sýnir sömu hljóð í hjali og fyrstu orðunum. Á þriðja stigi máltökunnar 

mynda börn tveggja orða setningar, barnið er um átján til tuttugu og fjögurra mánaða og 

byrjar að tengja tvö orð saman. Til dæmis „mamma sofa“. Þessi setning getur haft 

margar merkingar eins og spurning, ósk eða staðhæfing.39 Málörvun er mjög mikilvæg 

þegar börn eru á máltökuskeiðinu. Þau endurtaka hljóð og hrynjandi, hlusta á hljóð 

foreldra sinna og leika sér að hljóðum. Allt í kringum þau eru alls konar hljóð og hluti af 

móðurmálsuppeldinu er sífelld endurtekning hljóða. Stór þáttur í hljóðþróun barna er að 

foreldrar séu virkir, tali við barnið og örvi það til frekari boðskipta. Börn hlusta á það 

sem sagt er í kringum þau og reyna að herma eftir. Foreldrar barna geta því auðveldað 

börnum sínum að tileinka sér hljóðin í tungumálinu.40 

 

2.3 Kenning Romans Jakobsons 
Málfræðingurinn Roman Jakobson var fyrstur til að koma með kenninguna um 

aðgreinandi þætti hljóðana. Á fimmta áratug síðustu aldar setti hann fram þá tilgátu að 

hljóðkerfi barna væri reglulegt og þau tileinkuðu sér hljóðin smám saman með því að 

læra aðgreinandi þætti. Jakobson hélt því fram að börn lærðu ekki hvert hljóð fyrir sig 

heldur mörg hljóð í einu með því að tileinka sér aðgreinandi þætti þeirra. Fyrsta 

aðgreiningin sem þau gera eru sérhljóð – samhljóð. Hins vegar eru fyrstu hljóðin sem 

börn ná valdi á yfirleitt einföld að gerð og mynduð úr fáum hljóðum; stökum 

samhljóðum eins og ‘p’ og ‘t’, nefhljóðunum ‘m’ og ‘n’ og sérhljóðinu ‘a’. Síðustu 

hljóðin sem börn ná valdi á eru ‘r’ og ‘s’. Börnin læra því hverja andstæðuna af annarri í 

ákveðinni röð og tiltekin hljóð koma ekki fyrir fyrr en þau hafa náð valdi á öðrum.41 
                                                 
38 Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:7 
39 Aldís Guðmundsdóttir 1992:226-228 
40 Hrafnhildur Sigurðardóttir 1996:8 
41 Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:8 
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Ekki verður farið nánar út í kenningar Jakobsons en það eru þrjú atriði sem vert 

er að taka fram sem eru byggð á kenningum hans. Hér eru þau kölluð (X) því seinna í 

ritgerðinni er vitnað í þessi atriði. Þau eru eftirfarandi: 

 

( X ) 

a) Þeim mun síðar sem barn lærir ákveðið fónem, þeim mun 

oftar er því skipt út. 

b) Þeim mun fyrr sem barn lærir ákveðið fónem, þeim mun 

oftar er það haft sem skiptihljóð. 

c) Skiptihljóðið er eins líkt hljóðinu sem það kemur í staðinn 

fyrir og mögulegt er.42 

 

Þessi þrjú atriði má hafa til íhugunar í 3. kafla þegar framburður Lilju og Atla er 

athugaður og þá sést að þessi könnun styður fullyrðingarnar í megindráttum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Sigurður Konráðsson 1984:29 
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3. Framburðarröskun og rannsóknir á framburði íslenskra barna 
Í næstu köflum verður fjallað um framburðarröskun í máli barna sem annars vegar hafa 

eðlilega máltöku og hins vegar seinkun í máltöku. Til að byrja með verður farið yfir 

helstu frávik í máli barna samkvæmt eðlilegri hljóðþróun út frá rannsókninni sem rædd 

verður í kafla 3.4. hér á eftir. Í kafla 3.1. verður fjallað um frávik í máli barna miðað við 

eðlilega máltöku en í kafla 3.2. verður fjallað um framburðarröskun í máli barna miðað 

við seinkun í máltöku. Í kafla 3.3. verður gerður greinarmunur á framburðarröskunum og 

hljóðkerfisröskunum auk þess sem fjallað verður um hvernig frávikin flokkast. Að 

lokum verður fjallað um tvær rannsóknir á framburði íslenskra barna auk þess sem 

rannsóknaraðferð þessarar ritgerðar er lýst. Tilgangurinn með rannsókninni var að kanna 

hvort að eldra barn með framburðarröskun sé með sambærileg frávik og yngra barn með 

eðlilega máltöku. 

Framburðarfrávik í máli barna eru algengust meðal barna í leikskóla og í fyrstu 

bekkjum grunnskóla. Ekki eru til neinir staðlar um það hvenær börn eiga að hafa náð 

valdi á öllum íslenskum hljóðum og hljóðasamböndum. Hins vegar gefur niðurstaða 

rannsóknar frá árinu 1986 góða vísbendingu um það en meira verður fjallað um 

rannsóknina hér á eftir.43 Framburðarfrávik koma bæði fram hjá börnum með eðlilega 

máltöku og er þá um reglubundin frávik að ræða og hjá börnum með seinkun í máltöku 

en hjá þeim eru frávikin óregluleg og oft varanleg. 44  Mjög mikilvægt er að hafa 

upplýsingar um eðlilega hljóðþróun barna til viðmiðunar við börn sem hafa alvarleg 

frávik í máli. Þó með tilliti til þeirrar staðreyndar að samkvæmt Þóru Másdóttur, doktor í 

talmeinafræði, líkjast framburðarraskanir hjá eldri börnum með seinkun í máltöku oft 

framburði yngri barna með eðlilega máltöku.45 Til að byrja með verður fjallað nánar um 

framburðarfrávik barna með eðlilega máltöku og síðan framburðarraskanir barna með 

seinkun í máltöku til að gera okkur betur grein fyrir muninum. Hér á eftir kemur 

hugtakið frávik oft fyrir og er það bæði notað þegar barn hefur frávik miðað við eðlilega 

máltöku og þegar barn hefur seinkun í máltöku. Munurinn á milli þeirra er greindur með 

því að börn með seinkun í máltöku hafa framburðarraskanir sem eru mun alvarlegri 

frávik. 

 

                                                 
43 Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson 2000:61 
44 Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:9 
45 Þóra Másdóttir 2008 
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3.1 Frávik barna með eðlilega máltöku 
Máltaka barna sem hafa eðlilega máltöku gengur þannig fyrir sig að þau ganga í gegnum 

ákveðin stig í máltökunni þar sem þau fylgja eftir ákveðnum reglum í hljóðafari. Þó 

koma fyrir ýmis frávik í framburði meðan á máltöku stendur en þau eru reglubundin og 

eðlileg. Til dæmis er einu hljóði skipt út fyrir annað og er þá yfirleitt um lík hljóð að 

ræða eins og þegar /s/ er skipt út fyrir /ð/. Barnið notar þau hljóð sem það ræður við og 

eru lík hinu hljóðinu í stað þeirra sem eru erfiðari.46 Þessar staðhæfingar styðja kenningu 

(X) sem kom fram í kafla 2. 

Ýmis framburðarfrávik koma upp í máli barna en þó virðast þau vita hver rétt 

framburðarmynd orða er og kemur það oft fram í því að börn leiðrétta fullorðna ef þau 

herma eftir röngum framburði þeirra. Til dæmis ef barnið segir „Mamma, viltu bila?“ og 

fullorðinn svarar með því að segja „Þú átt að segja spila“, þá er líklegt að barnið 

mótmæli eigin framburðarmynd og segi „Ég sagði bila“. Hins vegar ef fullorðinn notar 

rétta framburðarmynd þá mótmælir barnið ekki. Af þessu má sjá að börn virðast þekkja 

réttar framburðarmyndir orða þó þau geti ekki myndað þau rétt.47 

Næst verður fjallað um helstu frávik í máli barna samkvæmt eðlilegri hljóðþróun 

út frá rannsókn frá árinu 1986 um framburð í máli barna.48 Rannsóknin sýnir að margt í 

framburði barna bendi til þess að þau hafi sínar eigin reglur og af því stafi ýmis frávik út 

frá eðlilegum framburði. Börn gera sömu frávik eftir því á hvaða stigi þau eru í 

máltökuskeiðinu. Í máli íslenskra barna er algengast að börn skipti hljóði út fyrir annað, 

eins og sagt var frá hér á undan um /s/ og /ð/. Flest börn ná síðast tökum á hljóðinu /r/ og 

er algengast að þau noti hljóðin /T/ eða /ð/ í staðinn. Það er því engin ástæða að örvænta 

þó að barn á leikskólaaldri eigi í erfiðleikum með hljóðið /r/ þar sem það kemur yfirleitt 

fyrir sex ára aldur.49 Hljóðin sem börn skipta út fyrir annað hljóð eru yfirleitt mjög skyld 

hljóðkerfislega séð, til dæmis er algengasta skiptihljóðið fyrir /s/ hljóðið /T/. Einnig 

koma samlaganir á samhljóðaklasa fyrir þar sem /m, n, r, l, s, ð/ eru fyrra hljóðið en /p, t, 

k/ seinna hljóðið. Fyrra hljóðið er samlagað seinna hljóðinu, út kemur aðblástur og 

einföldun samhljóðaklasa og orðið stelpa verður því deppa. Aðblástur er mjög algengur í 

máli barna, hann er reglubundinn og kemur einungis fyrir í inn- og bakstöðu orða þar 

sem lokhljóðin /p, t, k/ koma fyrir í samhljóðaklasa.50 

                                                 
46 Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:9 
47 Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:9 
48 Indriði Gíslason o.fl. 1986 
49 Indriði Gíslason o.fl. 1986:104 
50 Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:9 
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Brottfall er einnig algengt frávik sem kemur fyrir í máli barna. Þá er einu eða 

fleiri hljóðum sleppt, til dæmis er algengt að /s/ detti út þegar það stendur á undan 

lokhljóði, skór verður því gór. Hins vegar ef /s/ kemur fyrir í upphafi orðs eða í enda 

orðs er því oftast skipt út með /T/ í íslensku. Við fjögurra ára aldur hafa flest íslensk börn 

náð góðum tökum á framburði, frávikin hverfa smám saman og á endanum líkist 

málkerfi þeirra málkerfi fullorðinna. Næst skulum við skoða nánar seinkun í máltöku 

barna og hvernig framburðarraskanir þeirra flokkast.  

 

3.2 Frávik barna með seinkun í máltöku 
Ýmsir erfiðleikar koma upp þegar barn hefur seinkun í máltöku. Það getur átt erfitt með 

að læra, hlusta og skilja aðra, nota ný orð og eiga samskipti við aðra.51Framburður er þó 

helsta frávikið í máli barna. Þegar sagt er að barn hafi seinkun í máltöku er átt við að 

barnið hafi einhvers konar frávik frá eðlilegri máltöku, til dæmis framburðarröskun eða 

hljóðkerfisröskun. Um 2–19% barna á leikskólaaldri eru með seinkun eða frávik í 

málþroska.52 Mun algengara er að strákar hafi frávik í máli en um tveir þriðji hluti barna 

með frávik eru strákar. Frávikin geta verið í smámæli og alveg upp í óskiljanlegt tal sem 

hafa þær afleiðingar að hljóðum er skipt út, hljóðum er sleppt eða hljóð eru bjöguð. 

Orsök frávikanna geta verið heyrnarskerðing, áunnin einkenni eða sjúkdómar, ágallar í 

talfærum, ýmis þroskafrávik eða engar augljósar skýringar.53 Hjá sumum börnum eru 

frávikin af skornum skammti og koma og fara, sum þeirra bera einungis nokkur hljóð 

rangt fram og eru hljóðin /r/, /l/ og /s/ algeng í þeim flokki. Hins vegar eru til dæmi um 

börn með svo mikil frávik að nánast ómögulegt er að skilja hvað þau segja nema þá 

kannski foreldrarnir sem skilja þau.54 Enda eru frávik yfirleitt uppgötvuð af foreldrum 

barnanna eða þeim sem umgangast þau mikið vegna þess að þau eiga erfitt með að skilja 

þau. Þegar börn eru greind sem hafa seinkun í framburði og hljóðkerfi verða upplýsingar 

um eðlilega þróun og hljóðkerfisþróun að liggja fyrir.55 

Hér hefur verið stiklað á stóru um frávik barna miðað við seinkun í máltöku. Rétt 

er samt að taka fram að foreldrar og aðrir sem umgangast börnin þurfa ekki að hafa 

áhyggjur þótt að börn séu sein að ná valdi á málhljóðum móðurmáls síns. Hins vegar ef 

                                                 
51 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 2008 
52 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 2008 
53 Plante og Besson 2008:66-68 
54 Plante og Beeson 2008:76 
55 Þóra Másdóttir 2004:25 
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barnið á enn í erfiðleikum með tiltekin hljóð við fjögurra til fimm ára aldur er ástæða til 

að senda það til talmeinafræðings.56 

 

3.3 Framburðarröskun og hljóðkerfisröskun 
Þegar börn fara í greiningu vegna frávika í máli þarf að vera á hreinu hver munurinn er á 

milli framburðarröskunar og hljóðkerfisröskunar. Munurinn er sá að ef barn hefur 

framburðarröskun þá á það í vandræðum með að mynda fá hljóð, oft einungis eitt hljóð, 

sama hvar það er í orðinu. Dæmi um það er barn sem á í erfiðleikum með /r/ og myndar 

alltaf /ð/ í staðinn á öllum stöðum og einnig eitt og sér. Þó ber að hafa í huga aldur 

barnsins því ekki er óeðlilegt að tveggja ára barn eigi í vandræðum með að mynda /r/ en 

hins vegar er það óeðlilegt hjá sex ára barni. Þegar um hljóðkerfisröskun er að ræða á 

barnið í erfiðleikum með að mynda hljóð háð hljóðfræði- eða hljóðkerfislegu samhengi 

og á þá oftast í vandræðum með fleiri en eitt málhljóð. Barnið getur myndað hljóðið eitt 

og sér og stundum í ákveðnu umhverfi. Til dæmis getur barnið kannski ekki myndað /f/ 

fremst í orðum eins og fáni og setur alltaf /T/ í staðinn en það getur myndað /f/ í 

einangrun, í inn- og bakstöðu orða eins og nef.57 Það fer því eftir stöðu hljóðsins í orðinu 

hvort barnið getur myndað það. Það má því segja að munurinn á framburðarröskun og 

hljóðkerfisröskun sé í stuttu máli sá að fyrri flokkurinn á við þegar barnið á í vandræðum 

með myndun fárra hljóða og óskyld hljóð eru sett í stað þeirra en seinni flokkurinn þegar 

barnið á í vandræðum við myndun margra hljóða í ákveðnu umhverfi. 

Frávik í máli barna eru misalvarleg. Til eru ýmis flokkunarkerfi þegar börn eru 

greind en hér verður einungis nefnt flokkunarkerfi talmeinafræðingsins Barböru Dodd 

(1995), sem Þóra Másdóttir talar um í grein sinni.58 Dodd tekur mið af eðli villna út frá 

einfaldara kerfi heldur en aðrir og auðvelt er að vinna út frá því. Hún skiptir frávikunum 

í fernt og fyrsti flokkurinn er framburðargalli. Börn í þessum flokki eiga erfitt með að 

mynda stök málhljóð, þá helst hljóðin /r/, /s/ og /T/. Þau skipta hljóðum út fyrir önnur og 

mynda þá hljóð sem líkjast því hljóði sem ætti að heyrast eða öðru raunverulegu 

málhljóði. Til dæmis segja þau bussu í stað buxur. Annar flokkurinn nefnist seinkuð 

hljóðkerfisþróun en þá lítur allt út fyrir að barnið sé með eðlileg frávik en hljóðkerfi þess 

svipar til hljóðkerfis yngra barns. Barnið er seint í máltökunni miðað við börn með 

eðlilega þróun. Þriðji flokkurinn er sérkennileg en kerfisbundin frávik. Barn í þessum 

                                                 
56 Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:8-9 
57 Þóra Másdóttir 2004:24 
58 Þóra Másdóttir 2004 
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flokki hefur sérkennileg frávik sem samrýmast ekki eðlilegu hljóðkerfisferli. Frávikin 

fara eftir ákveðnum hljóðkerfisreglum og barnið er samkvæmt sjálfu sér. Frávikin geta 

verið seinkun eins og hjá börnum í flokknum hér á undan en börn í þessum flokki eru 

einnig með frávik sem greinast ekki í eðlilegri þróun tals. Fjórði og jafnframt síðasti 

flokkurinn er ósamræmi í framburði orða. Barn sem hefur frávik af þessum flokki 

myndar alltaf sama orðið á mismunandi hátt. Samt sem áður má ekki rugla þessu saman 

við það þegar barnið er við það að ná tökum á ákveðnu málhljóði og ruglar stundum 

saman réttri og rangri myndun hljóðsins. Það hefur reynst erfitt að útskýra ástæðurnar 

fyrir þessum framburði hjá börnum sem falla í þennan flokk.59 

Flokkunarkerfi Dodd hefur verið notað í nokkrum rannsóknum og kom í ljós að 

svipað hlutfall barna fyllir hvern flokk fyrir sig. Það skiptist þannig að um helmingur 

barna með frávik greinist með seinkun í hljóðkerfi og um fjórðungur með sérkennileg en 

kerfisbundin frávik. Afgangur barnanna greinist með framburðarfrávik og ósamræmi í 

framburði. Aðferðin til að skipta börnunum niður í þessa fjóra flokka er að nota 

framburða– eða hljóðkerfispróf þar sem sérstakur orðalisti er lagður fyrir börn með 

ósamræmi í framburði.60 

 

3.4 Rannsóknir á framburði íslenskra barna 
Það var ekki fyrr en í kringum árið 1980 að málvísindamenn hófu rannsóknir á máltöku 

og hljóðþróun barna á Íslandi. Frumkvöðlarnir Indriði Gíslason, lektor við 

Kennaraháskóla Íslands og Jón Gunnarsson, lektor við Háskóla Íslands, tóku að leggja 

grunn að kennslu um máltöku barna. Einnig hófu þeir rannsókn á máli og máltöku barna 

en engin athugun hafði verið gerð á þessum tíma á Íslandi en margt verið ritað um þetta 

efni í öðrum löndum. Þeir ákváðu að rannsaka framburð og myndun fleirtölu hjá 200 

íslenskum börnum við fjögurra og sex ára aldur.61 Árið 1986 var síðan gefin út bók sem 

heitir Framburður og myndun fleirtölu hjá 200 íslenskum börnum við fjögra og sex ára 

aldur þar sem framburðarrannsókninni er lýst ítarlega. Þeir Indriði Gíslason, Sigurður 

Konráðsson og Benedikt Jóhannesson unnu úr niðurstöðum en margir lögðu hönd á plóg 

við rannsóknina.62  

Helmingur barnanna sem tók þátt í rannsókninni átti heima í Reykjavík en hinn 

helmingurinn annars staðar á landinu. Framburður barnanna var fyrst tekinn upp þegar 
                                                 
59 Þóra Másdóttir 2004:25 
60 Þóra Másdóttir 2004:26 
61 Sigurður Konráðsson 1987:28  
62 Indriði Gíslason o.fl. 1986:VI 
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þau voru fjögurra ára og svo aftur við sex ára aldur. Rannsóknin á framburðinum fór 

þannig fram að börnunum voru sýndar myndir og síðan áttu þau að segja 

rannsóknarmanninum hvað þau sáu á myndunum. Þau hljóð og hljóðasambönd sem 

prófa átti komu öll fyrir í orðunum sem myndirnar stóðu fyrir. Með þessum hætti tókst 

að ná fram framburði barna á stökum samhljóðum, samhljóðaklösum í framstöðu, inn- 

og bakstöðu.63  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman í eftirfarandi meginatriði 

og eru hér nefnd þau framburðarfrávik sem komu í ljós. Í rannsókninni voru helstu 

frávikin að finna í hljóðunum /s/ og /r/ og börnin áttu erfitt með að tileinka sér þessi 

hljóð hvort sem þau stóðu stök eða í samhljóðaklösum. Þessi sama niðurstaða hefur 

komið fram í erlendum rannsóknum.64 Börnum finnst erfiðara að bera fram /s/ í bakstöðu 

en í framstöðu en algengasta skiptihljóðið fyrir /s/ er /T/. Einnig finnst börnum 

auðveldara að bera fram /s/ þegar það fer á undan áherslusérhljóði en á eftir því.65 

Frávikin í /r/ eru aðeins fleiri en í /s/ við fjögurra ára aldur. Helsta frávikið í framburði á 

/r/ er að því er skipt út með öðrum hljóðum, oftast /ð/, /T/ eða /l/. Það má því segja að 

helstu frávik í framburði við fjögurra ára aldur á /s/ og /r/ séu að þessi hljóð falla brott 

eða er skipt út fyrir önnur hljóð.66 Við sex ára aldur fer brottfall /s/ minnkandi en 

brottfall /r/ er algengara.67 Af þessum niðurstöðum má sjá að /s/ og /r/ eru þau hljóð sem 

þarf að veita mesta athygli hjá börnum á máltökuskeiðinu. 

Eins og kom fram í kafla 3.1. þá eiga íslensk börn í litlum erfiðleikum með 

aðblástur og ná fyrr valdi á stökum samhljóðum og samhljóðaklösum. Þau beita 

samlögun á samhljóðaklasa þar sem /m, n, r, l, s, ð/ er fyrra hljóðið en /p,t,k/ er seinna 

hljóðið og út kemur aðblástur. Til dæmis orðið lampi verður lappi, flaska verður flakka 

og svo framvegis. Þó voru lokhljóðin /p, t, k/ yfirleitt rétt borin fram í einangrun. Af 

þessum frávikum má sjá að staða hljóða í orði skiptir miklu máli í sambandi við það 

hvert frávikið er og brottfall og skipti samhljóða eru einkennandi frávik í máli barna.68 

Það var athyglisvert að /l/ í framstöðuklösum vafðist ekki fyrir börnunum og lítil sem 

engin frávik fundust í hljóðunum /m/ og /n/. 

Af þessari rannsókn má sjá að sum atriði sem börn hafa ekki náð valdi á við 

fjögurra ára aldur vefjast ekkert fyrir þeim þegar þau hafa náð sex ára aldri. Í grófum 

                                                 
63 Sigurður Konráðsson 1987:28 
64 Indriði Gíslason o.fl. 1986:60 
65 Indriði Gíslason o.fl. 1986:60-61 
66 Indriði Gíslason o.fl. 1986:61-62 
67 Indriði Gíslason o.fl.1986:83 
68 Indriði Gíslason o.fl. 1986:101 – 104 
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dráttum má segja að við fjögurra ára aldur hafi flest börn góð tök á íslenskum framburði 

og er meðaltalið um 84% en við sex ára aldur um 96%.69 Þó eru til dæmi um það að börn 

við sex ára aldur hafi enn sum þessara frávika og þarf þar af leiðandi stundum að senda 

þau til sérfræðings.70 

Fyrsta athugunin sem hefur verið gerð á íslenskum börnum með seinkun í 

máltöku er doktorsritgerð Þóru Másdóttur, talmeinafræðings og sérfræðings á Heyrnar- 

og talmeinastöð Íslands. Ritgerðin nefnist Phonological development and disorders in 

Icelandic – speaking children. Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt, annars vegar að 

athuga þróun málhljóða og hljóðkerfis hjá tveggja og þriggja ára íslenskum börnum og 

hins vegar að kanna tal fjögurra og fimm ára barna sem voru með röskun á 

framburðarþroska miðað við jafnaldra. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að frávikum og hljóðferlum barna í 

yngri hópnum, 2;4 ára, fækkar talsvert milli prófana. Rannsókn Þóru sýnir að á þessum 

aldri koma stelpur betur út í framburði en strákar.71 Algengustu frávik barna í þessum 

aldursflokki er að sleppa samhljóðaklasa í orði. Auk þess eru brottföll samhljóðaendinga, 

brottföll samhljóða í framstöðu, brottföll samhljóða í bakstöðu stofna og 

samhljóðainnskota algeng. Tvær gerðir eru í brottfalli samhljóða í bakstöðu orða. Annars 

vegar í endingum orða, til dæmis maður [ma˘DYr] varð [ma˘DY] og hins vegar í stofni 

orða, til dæmis skip [scI˘p] varð [scI˘]. Önnur frávik í yngri hópnum eru að þau setja 

raddglufu önghljóðið /h/ í stað annarra hljóða í framstöðu, til dæmis fáni [fau˘nI] varð 

[hau˘nI]. Auk þess skiptu börnin út /r/ í stað /ð/ eða /T/, til dæmis rúsínur [ru˘sinYr] varð 

[Du˘sinYT]. Þessi hljóð eru algengustu skiptihljóðin fyrir sveifluhljóð í tali íslenskra 

barna.72 Við þriggja ára aldur áttu börnin aðallega í erfiðleikum með hljóðin /þ/, /s/, /r/ 

og /F/ auk órödduðu hljóðanna /n8/, /l8/ og /r8/. Algengasta frávikið er að sleppa 

samhljóðaklasa í orði eins og hjá yngri hópnum en samt sem áður hefur þeim fækkað til 

muna. Þriggja- samhljóðaklasi er algengari við þriggja ára aldur (t.d. /str-/). Dæmi eru 

um að börn skipta út hljóðinu /r/ í stað /ð/, til dæmis í orðinu sjáðu [sjau˘DY] sem varð 

[sjau˘rY]. Þessi skipti komu ekki fyrir hjá yngri hópnum sem gefur til kynna að eldri 

börnin sem gerðu þessi frávik voru nýbúin að tileinka sér hljóðið /r/ og notuðu það í 

staðinn fyrir /ð/ sem er algengasta skiptihljóðið fyrir /r/. Börnin skipta ekki lengur /r/ út 

                                                 
69 Indriði Gíslason o.fl. 1986. 
70 Indriði Gíslason o.fl. 1986:53 
71 Þóra Másdóttir 2008:79 
72 Þóra Másdóttir 2008:102-103 
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fyrir /ð/ heldur skipta þau /ð/ út fyrir /r/. Þetta frávik er athyglisvert því /r/ er eitt 

erfiðasta hljóðið sem börn tileinka sér en þetta frávik lifir ekki lengi í máli barna.73  

Í seinni hluta rannsóknarinnar reyndust frávik barnanna að mestu leyti 

sambærileg frávikum yngri barna með eðlilegan málþroska. Þessar niðurstöður gefa 

mikilvægar upplýsingar um eðlilega hljóðþróun barna og verða líklega notaðar til 

viðmiðunar þegar frávik eiga í hlut.74 Næst verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem 

notuð er í athuguninni í 4. kafla á framburði eldra barns með framburðarröskun og yngra 

barns með eðlilega máltöku.  

Sigríður Sigurjónsdóttir, leiðbeinandi minn, setti mig í samband við Þóru 

Másdóttur, talmeinafræðing hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. Hún var svo 

almennileg að láta mig hafa aðgang að upptöku af ungum dreng með framburðarröskun. 

Á upptökunni er athugaður framburður hans með framburðarprófi frá 1981 eftir Höskuld 

Þráinsson og Sigríði Magnúsdóttur sem Heyrnar– og talmeinastöð Íslands lánaði mér. 

Eftir að hafa hlustað á upptökuna nokkrum sinnum og skráð niður hjá mér og hljóðritað 

framburð hans hófst ritgerðarsmíðin. Ég hlustaði á upptökuna og ákvað ég í samráði við 

Sigríði að gera samanburð á honum og yngra barni, til að sjá hvort framburði hans 

svipaði til framburðar yngra barns. Ég lagði því sama próf fyrir yngri stelpu en Atla til 

að bera saman við hann. Hana nefni ég Lilju og var hún tveggja ára, þriggja mánaða og 

átta daga gömul (2;3:8) þegar prófið var lagt fyrir hana. 

Framburðarprófið er lagt fyrir alla sem ástæða þykir að kanna framburð hjá. Það 

nær til flestra íslenskra samhljóða sem standa í framstöðu, innstöðu eða bakstöðu.75 

Prófaðar eru 50 myndir og er leitað eftir ákveðnu hljóði eða hljóðum á hverri mynd fyrir 

sig. Þegar ég athugaði framburð Lilju tók ég framburð hennar upp til þess að geta skoðað 

hann betur eftir á og skráð hjá mér villurnar. Eftir að hafa hlustað á upptökurnar á 

framburði þeirra beggja tók ég hvert orð fyrir sig og hljóðritaði framburð þeirra auk þess 

að hljóðrita réttan framburð orðanna en þá sá ég betur frávikin sem þau gerðu. Afrakstur 

þessarar vinnu má sjá í viðaukum. Skráning framburðar af hljóðritunartæki er mikið 

nákvæmnisverk. Ég átti stundum erfitt með að finna út hljóðin sem Atli sagði því ég var 

ekki viðstödd þegar hann tók prófið. Í mörgum tilvikum þurfti ég að hlusta aftur og aftur 

á upptökurnar til þess að komast að niðurstöðu. Í næstu köflum má sjá afköstin af 

rannsókninni. 

 
                                                 
73 Þóra Másdóttir 2008:103-104 
74 Þóra Másdóttir 2008 
75 Höskuldur Þráinsson og Sigríður Magnúsdóttir 1981:5 
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4. Samanburður á framburði Lilju og Atla 
Í þessum kafla ættu lesendur að verða einhverju nær um það hvort til séu dæmi þess að 

börn með framburðarröskun séu með svipaðan framburð og yngri börn með eðlilega 

hljóðþróun og hvort að Atli sé eitt þeirra tilfella. Í kafla 4.1. verður fjallað um helstu 

frávik í framburði Lilju með viðauka 2 til hliðsjónar en þar eru sýnd þau orð sem koma 

fyrir á framburðarprófinu. Í kafla 4.2. verður fjallað um helstu framburðarraskanir Atla 

með viðauka 1 til hliðsjónar en þar eru sýnd þau orð sem eru á framburðarprófinu með 

réttum framburði sem og framburði Atla. Að lokum í kafla 4.3. er framburður Atla og 

Lilju borinn saman með viðauka 2 til hliðsjónar, en þar er sýndur framburður þeirra 

beggja. Í kaflanum verða gerð skil á því hvað þau eiga sameiginlegt í framburði og hvað 

ekki.  

 

4.1 Athugun á framburði Lilju 
Í þessum kafla verður fjallað um framburð stúlku sem ég hef gefið dulnefnið Lilja. Lilja 

var tveggja ára, þriggja mánaða og átta daga gömul (2;3:8) þegar hún fór í 

framburðarprófið. Ef við skoðum útkomu hennar úr framburðarprófinu í viðauka 2 má 

sjá að hún hefur eðlilega hljóðþróun. Máltaka hennar er regluleg samkvæmt frávikum 

sem hún gerir en þar sem hún er ekki nema rúmlega tveggja ára og á enn nokkuð eftir af 

máltökuskeiðinu gætu frávikin breyst. Við skulum fara yfir frávik hennar til að átta 

okkur betur á þessu. Niðurstöður á framburði 2;4 ára barna í doktorsritgerð Þóru 

Másdóttur verða notaðar til viðmiðunar til að færa sönnur á það að Lilja hefur eðlilega 

máltöku í samræmi við hennar aldur. 

Eins og kom fram í kafla 3.4. koma stelpur betur út í framburði en strákar á 

aldrinum 2;4 ára.76 Börn á máltökuskeiði einfalda framburð sinn þar til þau hafa náð 

réttum framburði og skipta út einfaldari hljóðum fyrir þau sem eru erfiðari.77 Þau ná fyrr 

valdi á nefhljóðum og hliðarhljóðum en önghljóðum og vefjast hljóðin /n8, l,8 r 8/ oft fyrir 

þeim.78 Til dæmis notar Lilja /m/ sem skiptihljóð fyrir /v/ í orðinu vagga [mak˘a] og í 

flestum tilvikum nær hún að bera nefhljóðin rétt fram. Algengara er að börn felli brott 

endingar orða en að fella brott samhljóða í enda orða.79 Sérstaklega í orðum sem hafa -ur 

endingu eins og orðið maðkur [maðkHYr] sem Lilja ber fram með aðblæstri og brottfalli 

hljóðsins /r/ í bakstöðu [ma˘hkY]. Lilja skiptir út hljóðinu /r/ fyrir /ð/ í orðinu eyra [ei˘ða] 
                                                 
76 Þóra Másdóttir 2008:79 
77 Þóra Másdóttir 2008:47 
78 Þóra Másdóttir 2008:75 –77 
79 Þóra Másdóttir 2008:102 
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en /ð/ og /T/ eru algengustu skiptihljóðin á máltökuskeiði íslenskra barna.80 Merkilegt er 

að Lilja getur borið fram hljóðið /l8/ í orðinu spil [spHI˘l8] sem er sjaldgæft miðað við 

hennar aldur og í rannsókn Þóru var einungis eitt barn á aldrinum 2;4 ára sem bar það 

rétt fram.81 Það má því segja að Lilja sé frekar skýrmælt eftir aldri. 

Börn á svipuðum aldri og Lilja eiga erfiðast með framburð hljóðanna /r, l, s/ á 

máltökuskeiðinu.82 Sama er að segja um Lilju þar sem hún getur ekki borið hljóðið /r/ í 

fram- og innstöðu en er með réttan framburð í bakstöðu orðanna plástur [pou˘stYr] og 

hringur [hi˘kYr]. Lilja á ekki í eins miklum erfiðleikum með réttan framburð hljóðsins 

/s/ í framstöðu, inn- og bakstöðu. Til dæmis í orðunum sög [sœx], vasi [va˘sI] og svín 

[shi˘n]. Upp kom vafaatriði í prófinu á hljóðinu /s/ í framstöðu orðsins sími og bakstöðu 

orðsins mús, sem hún bar fram [s/Ti˘mI] og [mu˘s/T]. Í stað venjulegs /s/-hljóðs var 

einhvers konar millihljóð á /s/ og /T/ sem erfitt var að greina nákvæmlega. Í 

hljóðrituninni er það táknað sem s/T. Ekki er skrýtið að það komi einhvers konar 

millihljóð þessara hljóða þar sem /T/ er oft notað í stað /s/.83 Í samhljóðaklösum sem 

hafa /s/ í framstöðu fella börn oft brott hljóðið en halda lokhljóðinu sem kemur á eftir,84 

til dæmis í orðinu skór sem verður gór. Dæmi um þetta hjá Lilju eru í orðunum slaufa 

sem verður [köi˘fa] og stelpa sem verður [tEhp˘a]. 

Aðblástur er mjög algengur í máli yngri barna. Þá er /h/ sett í stað annarra hljóða 

og er algengt að /l/ sé skipt út.85 Til dæmis notar Lilja aðblástur í orðunum kökur 

[kœhkY], svín [shi˘n], hjarta [Cahta] og stelpa [tEhp˘a]. Einnig er algengt að börn skipti 

út /s/ fyrir /h/86 en Lilja getur í mörgum tilfellum borið það rétt fram sem sýnir hversu 

góðan framburð hún hefur. Frávik hennar eru oftar en ekki þau frávik sem börn með 

eðlilega hljóðþróun gera, til dæmis að skipta út hljóði fyrir annað líkt hljóð, brottfall /r/ í 

bakstöðu og svo framvegis eins og komið hefur fram hér á undan.  

 

4.2 Athugun á framburði Atla 
Atli var fjögurra ára, eins mánaða og tuttugu og tveggja daga gamall (4;1:22) þegar Þóra 

Másdóttir talmeinafræðingur lagði fyrir hann framburðarprófið. Ekkert óeðlilegt er vitað 

um uppeldi hans eða neina vefræna erfiðleika sem geta haft áhrif á framburð hans, eins 

                                                 
80 Þóra Másdóttir 2008:103 
81 Þóra Másdóttir 2008:76 
82 Þóra Másdóttir 2008 
83 Þóra Másdóttir 2008:147 
84 Þóra Másdóttir 2008:153 
85 Þóra Másdóttir 2008:91 
86 Þóra Másdóttir 2008:97 
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og skarð í vör og/eða gómi, lömun í talfærum eða þess háttar.87 Erfitt var að skilja hann 

og ákváðu foreldrar hans að leita til Þóru vegna framburðar hans. Ég hlustaði á 

upptökuna og hafði framburðarprófið til hliðsjónar og skráði niður hjá mér framburð 

hans. Hér verður einungis fengist við samhljóð og samhljóðaklasa en rannsóknir hafa 

sýnt að það eru þessi atriði sem reynast börnum erfið og setja svip á málfar þeirra. Fyrst 

verður gerð grein fyrir stökum samhljóðum, síðan samhljóðum í framstöðuklösum og 

inn- og bakstöðuklösum. 

Fyrst verður skoðaður framburður Atla á stökum samhljóðum. Með viðauka 1 til 

hliðsjónar sést að frávikin í lokhljóðunum eru nokkuð mörg. Atli á í erfiðleikum með að 

bera lokhljóð rétt fram í framstöðu orða og setur hann þá yfirleitt /n/ í staðinn. Þannig 

verður framburður orðanna kökur [nœ˘kHY], tromma verður [nçm˘Yr] og dansa verður 

[nansa]. Þessi framburður er þó ekki reglubundinn því hann setur /t/ í framstöðu orðsins 

koddi [tçt˘I] og tá [tl8Au˘]. Framburður orðanna kubbar, eyra og trommur er mjög 

sérstakur. Þar breytir hann orðunum í fleirtölu og framburðurinn verður [lYb˘Yr], [ei˘rY] 

og [nçm˘Yr]. Fráblástur er ekki heldur reglulegur hjá Atla en hann getur borið fram 

fráblásin og ófráblásin hljóð þó hann geri það ekki alltaf rétt. Til dæmis ber hann fram 

/p/ í stað /pH/ í framstöðu orðanna panna [pan˘a] og plástur [paustYr] en aftur á móti ber 

hann það fram fráblásið í framstöðu orðsins prestur [pHEstYr]. Atli skiptir út fráblásna 

hljóðinu /kH/ í orðunum kleina, kubbar og koddi og notar í staðinn hljóðin /t/ og /l/. Hins 

vegar sleppir hann hljóðinu í orðinu kíkir og setur ekkert í staðinn, framburður orðsins 

verður því [i˘kIr]. Atli á ekki í erfiðleikum með að mynda ófráblásin hljóð og sést það 

best í orðunum dúkka [tuhka], bílar [pi˘la] og bók [pou˘k] þar sem hann ber öll 

lokhljóðin rétt fram í framstöðu.  

Frávik Atla á stökum samhljóðum eru mjög áberandi og óregluleg. Hann notar 

mikið hljóðið /n/ sem skiptihljóð og þá yfirleitt í framstöðu orða, til dæmis í orðunum 

fáni [nau˘nI], sími [ni˘mI] og stelpa [nE˘pa]. Þar sem Atli notar /n/ sem skiptihljóð fyrir 

þessi hljóð sem hann á í erfiðleikum með er það í samræmi við kenningu (X) sem kom 

fram í kafla 2.4. Það þýðir að hljóðið /n/ er með fyrstu hljóðunum sem börn tileinka sér 

og því er það oftar notað sem skiptihljóð. Hins vegar er mjög einkennilegt að Atli getur 

ekki borið fram /n/ í framstöðu orðsins nagli en hann á í engum erfiðleikum með það í 

orðinu nef. Einnig er röskun í hljóðinu /n/ í innstöðu orðanna snuð [tY˘ð] og hnífur 

[hi˘vYr] en aftur á móti ber hann það rétt fram í orðunum kleina [tei˘na] og dansa 

[nansa]. Það að Atli getur borið fram /n/ í sumum orðum en ekki í öðrum er gott dæmi 
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um það hversu óregluleg frávikin eru í framburði hans sem segir okkur það að hann á við 

framburðarröskun að etja. Mörg frávik koma fyrir í framburði Atla og eru það helst 

samhljóð í framstöðu sem eru mest áberandi. Þó er aldrei hægt að sjá fyrir um hvaða 

hljóð hann setur í staðinn fyrir annað þar sem það er mjög breytilegt. Framburður Atla er 

mjög óreglubundinn og erfitt að finna samræmi í framburði hljóðanna. Við skulum 

skoða næst í hvaða orðum Atli sleppir samhljóðum í framstöðu, inn- og bakstöðu. 

Framburðarfrávikin í máli Atla eru aðallega samhljóðin í framstöðu orða en 

frávik samhljóða í inn- og bakstöðu eru ekki eins áberandi. Í sumum orðunum sleppir 

hann samhljóðum í framstöðu og setur annað hvort ekkert í staðinn eða annað hljóð, 

aðallega /n/. Það voru nokkur samsett orð sem ekki komu fram á framburðarprófinu en 

komu fram á upptökunni sem sýna samræmi í framburði hans fyrir samsett orð. Það eru 

orðin sjónvarp, útvarp og snjókarl. Þessi orð eru mjög lík og ber hann þau fram á 

eftirfarandi hátt, sjónvarp [sjou˘jap], útvarp [jou˘jap] og snjókarl [tou˘tatl8]. Í þessum 

orðum má sjá röskun á samhljóðum í innstöðu orða. Hins vegar í ósamsettum orðum eru 

ekki mörg frávik samhljóða í innstöðu, til dæmis í orðunum plástur [paustYr], hella 

[hEtla] og prestur [pHEstYr]. 
Við skulum snúa okkur næst að samhljóðaklösum sem innihalda /s/ í framstöðu. Í 

orðunum skór, snuð, spil og skip fellur hann /s/ brott en lætur samhljóðið sem kemur á 

eftir halda sér í framburði þó það sé ekki rétt samhljóð í öllum tilvikum. Framburður 

Atla lítur þá svona út skór [tou˘r], snuð [tY˘ð], spil [pI˘l] og skip [tI˘p]. Þetta er algengt 

frávik hjá börnum við fjögurra ára aldur en er að mestu horfið um sex ára aldur.88 Hér er 

hægt að segja að þetta sé nokkurs konar reglubundinn framburður því hann ber þetta 

hljóð fram í öllum samhljóðaklösunum með /s/ í framstöðu þegar lokhljóð fer á eftir. 

Svipað frávik á líka við þegar hliðarhljóðið /l/ fer á eftir /s/ í orðunum slaufa [stl8öi˘fa] og 

sleði [stl8E˘ðI] en þá fellur allur samhljóðaklasinn /sl-/ brott og önghljóðið /j/ er sett í 

staðinn. Framburður orðanna er þá slaufa [jöi˘fa] og sleði [jE˘f]. Lítið er um frávik í máli 

Atla þegar /s/ er í inn- og bakstöðu orða. Flest orðin ber hann rétt fram en í orðinu 

froskur [krç˘kYr] fellur hann /s/ brott. Atli notar aðblástur í orðunum, dúkka [tuhka], 

nagli [ahklI] og flaska [ahka] en aðblástur ætti að vera svo til horfinn á hans aldri.89 

Þetta er eitt dæmi þess að hann er á svipuðu stigi og Lilja á máltökuskeiðinu. Í orðum 

þar sem /ð/ er í innstöðu orða fellur hann það brott og setur ekkert í staðinn. Þetta má sjá 

í orðunum maðkur [ma˘kYr] og lúður [lu˘Yr]. Hins vegar er framburðurinn á hljóðinu /ð/ 
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réttur í bakstöðu orðsins snuð [snY˘ð]. Samkvæmt Indriða Gíslasyni ættu fjögurra ára 

börn að hafa náð framburði hljóðanna /ð/, /r/ og /l8/ en Atli gerir enn frávik í þessum 

hljóðum.90 Næst skulum við skoða r–klasa en það er eitt erfiðasta og oft síðasta hljóðið 

sem börn ná valdi á á máltökuskeiðinu.91 

Það munar allmiklu á árangri Atla eftir orðum eftir því hvort hljóðið /r/ stendur í 

framstöðu, inn– eða bakstöðu. Eina orðið sem byrjar á /r/ í framburðarprófinu er orðið 

rúm og þar fellur hann hljóðið brott og setur ekkert í staðinn, framburðurinn er því [u˘m]. 

Engin frávik eru í bakstöðu orðanna sem hafa endingarnar -ur -ar og -ir, til dæmis 

maðkur [ma˘kYr], kíkir [i˘kIr] og gítar [ti˘tar]. Þegar /r/ er í innstöðu er málið mun 

flóknara. Í orðinu hjarta fellur hann /r/ brott og setur /s/ í staðinn og framburðurinn 

verður [asta]. Það er mjög sérstakt að Atli notar /s/ sem skiptihljóð fyrir /r/ þar sem /s/ er 

ekki með auðveldustu hljóðunum og alls ekki algengt skiptihljóð. Einnig er frávikið í 

orðinu þríhjól sérstakt því þar víxlar hann hljóðunum /i/ og /r/, framburður hans er 

[fi˘rhou˘l] en eðlilegur framburður er [Tri˘Cou˘l8]. Hins vegar eru dæmi um orð þar sem 

hann fellur /r/ brott í innstöðu og setur ekkert í staðinn. Þetta eru orðin prestur, gormur 

og einnig þyrla, gráta, skrúfa, sprauta og stjarna en seinustu fimm orðin voru ekki á 

prófinu en voru samt sem áður á upptökunni. 

Nú hafa helstu frávik í máli Atla verið talin upp og er það ljóst að um alvarlega 

framburðarröskun er að ræða. Samkvæmt því sem sagt var í kafla 3.3. um 

framburðarröskun og hljóðkerfisröskun er Atli með báðar gerðir þessara raskana. Hann 

getur myndað rétt hljóð í sumum orðum og í ákveðnu umhverfi en á svo aftur á móti 

erfitt með að mynda hljóðið í öðru samhengi. Dæmi um þetta má nefna hljóðið /r/ en þar 

eru mjög fá frávik þegar hljóðið er í bakstöðu en aftur á móti eru frávikin mun fleiri í 

innstöðu. Einnig myndar hann /s/ í framstöðu þegar sérhljóð fer á eftir en hins vegar 

fellir hann það brott þegar samhljóð fer á eftir, til dæmis í orðunum skip, skór. Hann á 

mjög erfitt með framburð samhljóða í framstöðu og fellur þau oft brott og setur annað 

hvort engin eða önnur hljóð í stað þeirra. Frávik Atla eru mjög óreglubundin og það má 

segja að Atli sé með einhvers konar blöndu af framburðarröskunum og 

hljóðkerfisröskunum. Engin augljós ástæða eða orsök er fyrir erfiðleikum hans í 

framburði eða hljóðkerfi og er það algengasta ástæða barna sem greinast með frávik í 

framburði eða hljóðkerfi.92 Samkvæmt flokkunarkerfi Barböru Dodd tilheyrir Atli öðrum, 

þriðja og fjórða flokknum. Hann er með seinkun í máltökunni miðað við börn með 
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eðlilegan málþroska eins og sýnt hefur verið fram á og hann hefur sérkennileg frávik 

sem samrýmast ekki eðlilegu hljóðkerfisferli. Til dæmis að skipta /s/ út fyrir /r/, víxla /i/ 

og /r/ og fella brott samhljóð í framstöðu orða. Einnig er mikið ósamræmi í hljóðmyndun 

þar sem hann getur borið fram hljóð í sumum orðum en ekki í öðrum. Í næsta kafla 

verður sýnt fram á þetta með því að bera saman framburð Atla og Lilju. 

 

4.3 Samanburður 
Ætlast er til þess að fjögurra ára börn eins og Atli séu ekki með mjög frábrugðin 

framburð fullorðinna. Þetta er samt ekki alltaf svona einfalt því börn með 

framburðarröskun sýna einfaldari atkvæðagerð en börn sem hafa eðlilega hljóðþróun. Þó 

virðist það vera að eldri börn með framburðarröskun gera svipuð frávik og yngri börn 

með eðlilegan málþroska.93 Við skulum skoða þetta nánar með því að bera framburð 

Atla og Lilju saman og sjá hvort að þessi rök eigi við hér. 

Lilja hefur samhljóðana í framstöðu á valdi sínu en það hefur Atli ekki. Hann 

fellur samhljóðana mjög oft brott og setur stundum ekkert í staðinn eða eitthvert annað 

hljóð sem ekki er eðlilegt að setja. Það er mjög erfitt að sjá regluleika í frávikum hans 

eins og hjá Lilju. Í samhljóðaklösum sem hafa /s/ í framstöðu fellur Lilja brott hljóðið /s/ 

en heldur lokhljóðinu á eftir og er þetta eðlileg hljóðþróun samkvæmt hennar aldri. Hins 

vegar fellur Atli allan samhljóðaklasann brott þar sem /s/ er í framstöðu í orðunum skip, 

skór og spil og setur ekkert í staðinn en í orðunum snuð og stelpa fellur hann 

samhljóðaklasann brott og setur annað hljóð í staðinn. Orðið stelpa verður því [nE˘pa] en 

fyrir samhljóðaklasann /sl-/ setur hann /j/ í staðinn. Frávik Lilju eru regluleg í þessum 

orðum. Slaufa verður [töi˘fa] og sleði verður [stE˘ðI]. Það má þó segja að framburður 

Atla líkist að einhverju leyti framburði Lilju, framburður nokkurra orða er eins hjá þeim 

og mjög oft svipaður. Atli og Lilja eru ekki alltaf með sömu frávikin enda er Atli með 

framburðar– og hljóðkerfisröskun en Lilja ekki. Samt sem áður eru nokkur frávik svipuð 

í framburði þeirra þó að frávikin sem Lilja gerir séu oftar regluleg en frávik Atla 

óregluleg. Það eru nokkur orð sem Atli og Lilja bera fram eins og má þar nefna orðið 

bílar [pi˘la] þar sem /r/ vantar í bakstöðu og orðin nef [nE˘v], bók [pou˘k] og síðasta 

orðið hella [hEtla] sem er án frávika. 
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4.4 Niðurstöður 
Eftir að hafa borið saman framburð Atla og Lilju er það ljóst að eldra barn með 

framburðarröskun gerir svipuð frávik og yngra barn með eðlilegan málþroska. Atli er 

með alvarlega framburðarröskun og þar með óreglubundna máltöku en Lilja hefur frávik 

í framburði miðað við reglubundna máltöku. Samkvæmt útskýringu Þóru Másdóttur 

talmeinafræðings á framburðarröskun og hljóðkerfisröskun er Atli með báðar 

tegundirnar. Til að styðja þessa niðurstöðu enn betur hefur Atli samkvæmt Barböru 

Dodd (1995) seinkun í hljóðkerfisþróun, dæmi um sérkennileg frávik sem samrýmast 

ekki eðlilegu hljóðkerfisferli og ósamræmi í framburði. Einnig sýna rannsóknir að eldri 

börn með framburðar- og hljóðkerfisfrávik eru með svipaðan framburð og yngri börn 

með reglubundna máltöku.94 Niðurstaðan kemur því ekki á óvart samkvæmt kenningum 

talmeinafræðinga og niðurstöðum eldri og nýrri rannsókna. Samt sem áður er ekki hægt 

að alhæfa þessa niðurstöðu við öll börn sem greinast með framburðarröskun í máli því 

þessi athugun var aðeins gerð á þessum tveimur börnum. Eins og áður sagði eru börn 

misjöfn og þarf því að prófa hvert barn fyrir sig ef að grunur er um seinkun í málþroska. 

Hins vegar er hægt að notast við niðurstöðurnar til að bera saman framburð annarra 

barna við framburð Lilju og Atla. 
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5. Lokaorð 
Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um framburðarröskun í máli barna. Bæði frávik þeirra 

sem hafa eðlilega máltöku en líka þeirra sem hafa alvarlegar framburðarraskanir. Við 

fjögurra ára aldur hafa flest íslensk börn náð góðum tökum á framburði, frávikin hverfa 

smám saman og á endanum líkist málkerfi þeirra málkerfi fullorðinna. Þó að flest börn 

ganga í gegnum eðlilega máltöku þá eru til dæmi um börn sem hafa seinkun í máltöku og 

frávik sem nefnast framburðarraskanir. Framburðarraskanir eru misalvarlegar og orsök 

þeirra geta verið ýmsar og oftast eru það engar augljósar skýringar. Hægt er að flokka 

framburðarraskanir á marga ólíka vegu en í ritgerðinni var gengið út frá flokkunarkerfi 

Barböru Dodd talmeinafræðings.  

Til þess að athuga framburðarraskanir enn betur var gerð rannsókn á framburði 

tveggja barna sem eru á sitt hvorum aldrinum og niðurstöður þeirra bornar saman. Sagt var 

frá því hvernig frávik lýsa sér hjá barni með eðlilega máltöku og hvernig framburðar-

raskanir lýsa sér hjá barni með seinkun í máltöku. Íslenskar rannsóknir á framburði barna 

voru teknar til viðmiðunar við börnin tvö ásamt ýmsum kenningum fræðimanna.  

Leitast var við að svara spurningunni hvort að framburður eldra barns með 

framburðarröskun líkist framburði yngra barns með eðlilega máltöku og hvað er líkt með 

framburði þeirra og hvað ólíkt. Í ljós kom að Atli er með alvarlega framburðarröskun og 

þar með óreglubundna máltök. Framburður hans líkist framburði Lilju en hún hefur 

eðlilegan málþroska. Þau eiga margt sameiginlegt í framburði þó að þau séu ekki sama 

aldri. Niðurstaðan er því sú að framburður eldra barns með framburðarröskun líkist 

framburði yngra barns með eðlilega máltöku.  

Ekki er hægt að alhæfa þessa niðurstöðu á öll börn sem hafa framburðarraskanir 

þar sem samanburðurinn er einungis gerður á tveimur börnum á mismunandi aldri. Hins 

vegar er hægt að notast við niðurstöðurnar til að bera saman framburð annarra barna við 

framburð Lilju og Atla. Athyglisverðast er það að hægt er að sjá líkingu hjá framburði 

eldra barns með seinkun í máltöku og framburði yngra barns með eðlilega máltöku. 

Talmeinafræðingar og aðrir sérfræðingar sem greina börn með seinkun í máltöku geta því 

gert samanburð sem þennan til að sjá betur á hvaða stigi máltökuskeiðsins barnið er.  

Við mat á framburðarröskunum er mikilvægt að líta á fleiri þætti en þá sem hér 

hefur verið lýst. Athyglisvert er að víkja að vangaveltum fræðimanna um hvort frávikin 

séu áunnin eða hafi verið til staðar frá upphafi máltöku. Enn fremur er athyglisvert að 

kanna fleira í framburði barna, til dæmis flóknar beygingar í íslensku, fleirtölumyndir, 

tvítyngi, margbrotnar gerðir setninga og margt fleira.  
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Viðauki 1 
Hér fyrir neðan er útkoman úr framburðarprófi Höskuldar Þráinssonar og Sigríðar 

Magnúsdóttur sem lagt var fyrir Atla. Framburður hans er hljóðritaður við hlið orðanna 

sem prófuð voru ásamt réttum framburði orðanna.  

 

Orðin:    Framburður Atla:   Réttur framburður: 

Panna      [pan˘a]     [pHan˘a]  

Dúkka     [tuhka]    [tuhka] 

Fáni       [nau˘nI]    [fau˘nI] 
Kökur      [nœ˘kHY]    [kœkhYr8] 
Rúm      [u˘m]     [ru˘m]  

Kubbar    [lYb˘Yr]    [kHYp˘ar]  
Nef       [nE˘v]     [nE˘v] 
Vagga      [vak˘a]     [vak˘a]  
Sög      [sœ˘F]     [sœ˘F]  
Lúður      [lu˘Yr]     [lu˘ðYr]  
Auga      [ei˘Fa]     [œi˘Fa]  

Hús      [hu˘s]     [hu˘s]  

Þak      [hakHI]     [Ta˘k] 
Jakki      [akH˘I]     [jahkI]  
Vasi      [va˘sI]     [va˘sI]   
Gat      [ta˘stH]     [ka˘t]  
Tá      [tl8Au˘]     [tHau˘]   
Eyra      [ei˘rY]     [ei˘ra]  
Mús      [khu˘s]     [mu˘s] 

Bílar      [pi˘la]     [pi˘lar8]  
Sími      [ni˘mI]     [si˘mI]  
Koddi     [tçt˘I]     [kHçt˘i]  
Kíkir      [i˘kIr]     [kHi˘kIr]  
Gítar      [ti˘tar]     [ci˘tar]   
Bók      [pou˘k]     [pou˘k]  

Skip      [tI˘p]     [scHI˘p]  
Skór      [tou˘r]     [skou˘r]  
Snuð      [tY˘ð]     [snY˘ð]   
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Spil      [pI˘l]     [spHI˘l8]   
Svín      [si˘n]     [svi˘n]  

Hnífur      [hi˘vYr]    [n8i˘vYr]  
Hringur     [hn8i˘kYr]    [hri˘NkYr] 
Hjól      [nou˘l]     [Cou˘l8] 
Hlaupa     [l 8öi˘pa]       [l8öi˘pa]   
Plástur     [paustYr]    [pHlaustYr] 
Tromma     [nçm˘Yr]    [tHrçm˘a] 
Þríhjól     [fi˘rhou˘l]    [Tri˘Cou˘l8] 
Stelpa      [nE˘pa]     [stEl8pa]   
Hjarta      [asta]     [Carta]  

Eldur      [EntYr]     [EltYr]  
Hella      [hEtla]     [hEtla]  
Nagli      [ahklI]     [naklI]  
Flaska      [ahka]     [flaska]  
Prestur     [pHEstYr]    [pHrEstYr] 
Slaufa      [jöi˘fa]     [stl8öi˘fa] 
Sleði      [jE˘f]     [stl8E˘ðI]  
Froskur     [krç˘kYr]    [frçskYr] 
Kleina      [tei˘na]     [kHlei˘na] 
Gormur     [çm˘Yr]    [kçr8mYr] 
Dansa      [nansa]    [tansa]  
Maðkur      [ma˘kYr]    [maðkHYr] 
 
Orð sem voru á upptökunni en ekki á framburðarprófinu frá 1981: 

Hundur, epli, blaðra, þjónn, gráta, geispa, sjónvarp, útvarp, skrúfa, stjarna, sprauta, þyrla, 

snjókarl, boltar, glas, klukka. 
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Viðauki 2 
Hér fyrir neðan er útkoman úr framburðarprófi Höskuldar Þráinssonar og Sigríðar 

Magnúsdóttur sem lagt var fyrir Lilju. Auk þess er framburður Atla til samanburðar. 

Framburður þeirra er hljóðritaður við hlið orðanna sem prófuð voru ásamt réttum 

framburði orðanna.  

 

Orðin:  Framburður Lilju:     Framburður Atla     Réttur framburður:  

 

Panna    [pHan˘a]  [pan˘a]   [pHan˘a]  

Dúkka   [kuhka]  [tuhka]  [tuhka] 

Fáni     [fau˘nI]  [nau˘nI]  [fau˘nI]  
Kökur    [kœhkY]  [nœ˘kHY]  [kœkhYr8] 
Rúm    [ju˘m]   [u˘m]   [ru˘m] 

Kubbar      [kHYpa]  [lYb˘Yr]  [kHYp˘ar] 
Nef     [nE˘v]   [nE˘v]   [nE˘v] 
Vagga    [mak˘a]  [vak˘a]   [vak˘a] 
Sög    [sœx]   [sœ˘F]   [sœ˘F] 
Lúður    [lujY˘ð]   [lu˘Yr]   [lu˘ðYr] 
Auga    [œija]    [ei˘Fa]   [œi˘Fa] 

Hús    [hu˘C]   [hu˘s]   [hu˘s] 

Þak    [Ca˘k]   [hakHI]   [Ta˘k] 
Jakki    [lahkI]   [akH˘I]   [jahkI] 
Vasi    [va˘sI]   [va˘sI]   [va˘sI]  
Gat    [ka˘t]   [ta˘stH]   [ka˘t]  
Tá    [tHau˘s]   [tl8Au˘]   [tHau˘]  
Eyra    [ei˘ða]   [ei˘rY]   [ei˘ra]  
Mús    [mu˘s/T]  [khu˘s]   [mu˘s]  

Bílar    [pi˘la]   [pi˘la]   [pi˘lar8]   
Sími    [s/Ti˘mI]  [ni˘mI]   [si˘mI]  
Koddi   [kHçt˘I]   [tçt˘I]   [kHçt˘i]  
Kíkir    [kHikI]   [i˘kIr]   [kHi˘kIr]  
Gítar    [i˘ta]   [ti˘tar]   [ci˘tar]  
Bók    [pou˘k]   [pou˘k]   [pou˘k]  

Skip    [cI˘p]   [tI˘p]   [scHI˘p]  
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Skór    [kou˘]   [tou˘r]   [skou˘r]  
Snuð    [tY˘ð]   [tY˘ð]   [snY˘ð] 

Spil    [spHI˘l]   [pI˘l]   [spHI˘l8]  
Svín    [shi˘n]   [si˘n]   [svi˘n]  

Hnífur    [ni˘vY]   [hi˘vYr]  [n8i˘vYr]  
Hringur   [hi˘kY]   [hn8i˘kYr]  [hri˘NkYr]  
Hjól    [Tou˘l]   [nou˘l]   [Cou˘l8]  
Hlaupa   [höi˘pa]  [l 8öi˘pa]   [l8öi˘pa]  

Plástur   [pou˘stYr]  [paustYr]  [pHlaustYr] 
Tromma   [tHçm˘In]  [nçm˘Yr]  [tHrçm˘a] 
Þríhjól   [Ti˘ðCoul8]  [fi˘rhou˘l]  [Tri˘Cou˘l8]  
Stelpa    [tEhp˘a]  [nE˘pa]   [stEl8pa] 
Hjarta    [Cahta]   [asta]   [Carta] 

 Eldur    [EtY]   [EntYr]   [EltYr]  
Hella    [hEtla]   [hEtla]   [hEtla]   
Nagli    [akli]   [ahklI]   [naklI] 
Flaska    [faFa]   [ahka]   [flaska]  

Prestur   [pHEstY]  [pHEstYr]  [pHrEstYr]  
Slaufa    [köi˘fa]  [jöi˘fa]   [stl8öi˘fa]  

Sleði    [stE˘ðI]   [jE˘f]   [stl8E˘ðI]  
Froskur   [hç˘kY]  [krç˘kYr]  [frçskYr]  
Kleina    [klei˘na]  [tei˘na]   [kHlei˘na]  

Gormur   [kç˘mY]  [çm˘Yr]  [kçr8mYr]  
Dansa    [ta˘sa]   [nansa]  [tansa] 

 Maðkur    [ma˘hkY]  [ma˘kYr]  [maðkHYr] 
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