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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.A.-prófs í íslensku á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. Í 

henni er fjallað um framburðarfrávik í máli íslenskrar stúlku á þriðja ári. Aðallega er 

fjallað um h-hljóðun í máli hennar en með því hugtaki er átt við það þegar samhljóði í 

framstöðu er skipt út fyrir /h/ en það er eitt af þeim framburðarfrávikum sem geta komið 

fram hjá börnum á máltökuskeiði. Málhljóðapróf ÞM (2011) var lagt fyrir stúlkuna, hér 

kölluð Birta, þrisvar á tveggja mánaða fresti eða þegar hún var 2;7:26, 2;9:21 og 

2;11:29 ára.  

Áður en niðurstöður þeirrar rannsóknar eru kynntar er farið yfir þau hljóðfræði- 

og hljóðkerfisfræðilegu atriði, með áherslu á önghljóð, sem þykja vera grundvöllur fyrir 

umræðu um framburðarrannsóknir. Gefið er yfirlit yfir helstu niðurstöður þeirra tveggja 

framburðarrannsókna sem gerðar hafa verið á íslenskum börnum, þ.e. rannsókn Indriða 

Gíslasonar og félaga (1986) og Þóru Másdóttur (2008), og niðurstöður sem tengjast     

h-hljóðun á einhvern hátt dregnar fram. Að því loknu er fjallað um niðurstöður 

framburðarathugunarinnar á Birtu og þær bornar saman við niðurstöður fyrri rannsókna.  

Helstu niðurstöðurnar úr athugunum á framburði Birtu eru þær að við fyrstu 

prófun setur hún /h/ í stað tólf samhljóða í framstöðu, þ.e. [n], [kʰ], [j], [v], [tʰ], [f], [θ], 

[ç], [l]̥, [p], [l] og [k], en af þeim eru fimm önghljóð, þ.e. [j], [v], [f], [θ] og [ç]. Fjórum 

þessara önghljóða skiptir hún alltaf út fyrir /h/, þ.e. [j], [v], [θ] og [ç], en önghljóðinu 

[f], ásamt hinum hljóðunum, skiptir hún út fyrir /h/ í einhverjum tilfellum en í öðrum 

ber hún þau hljóð rétt fram. Í næstu prófun eru frávik í máli hennar mun færri og           

h-hljóðun aðeins notuð á fjögur önghljóð í framstöðu en þau eru [v], [f], [θ] og [ç]. Þau 

tvö síðastnefndu eru þau einu sem hún skiptir alltaf út fyrir /h/ en hin tvö ber hún rétt 

fram í einhverju tilfelli. Í síðustu prófuninni kom h-hljóðun ekki fram hjá henni.           

H-hljóðun hverfur því smám saman úr máli hennar á athugunartímabilinu. Þetta frávik í 

máli Birtu er borið saman við niðurstöður fyrri rannsókna og kemur í ljós að notkun 

Birtu á h-hljóðun er í samræmi við niðurstöður þeirra.  
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Formáli 

Í áfanganum Tal- og málmein, sem ég sat vorið 2011, gerði ég athugun á framburði 

íslenskrar stúlku. Nokkur framburðarfrávik komu fram í máli hennar og hafði ég áhuga 

á að athuga þau betur. Ég leitaði því til Sigríðar Sigurjónsdóttur prófessors og í samráði 

við hana ákvað ég að endurtaka athugun mína á framburði stúlkunnar tvisvar í viðbót. Í 

athugun minni notaði ég tilraunaútgáfu af Málhljóðaprófi Þóru Másdóttur 

talmeinafræðings og þakka ég henni fyrir afnot af prófinu. Ég vil þakka Sigríði 

Sigurjónsdóttur, leiðbeinanda mínum, fyrir alla þá hjálp sem hún hefur veitt mér og að 

lokum vil ég þakka föður mínum, Halli Skúlasyni, fyrir prófarkalestur.    
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1. Inngangur 

Þegar fylgst er með máli ungra barna koma oft í ljós framburðarfrávik sem greina mál 

þeirra frá máli fullorðinna. Þessi frávik í framburði hverfa þó hjá flestum börnum með 

aldrinum og án inngripa fullorðinna og teljast slík frávik því vera eðlilegur hluti af 

máltökunni. Fullorðnum tekst yfirleitt ekki að laga framburð barna sinna með því að 

leiðrétta þau heldur virðast börnin þurfa að átta sig sjálf á því að framburður þeirra sé 

frábrugðinn framburði fullorðinna. Börn virðast því hafa sínar eigin reglur sem þau 

fylgja í einu og öllu þar til þau átta sig sjálf á því að þeim reglum þurfi að breyta. 

Máltakan er í raun stigbundin og fer þannig fram að þegar einu stigi er náð getur barnið 

fært sig yfir á næsta stig, þ.e. hvert stig er í raun forsenda fyrir næsta stig sem á eftir 

kemur. Einstaka börn ná þó ekki tökum á ákveðnum hljóðum og þurfa því á aðstoð 

sérfræðinga að halda.  

 Þessi ritgerð fjallar um framburðarfrávik í máli íslenskrar stúlku á þriðja ári sem 

kölluð verður Birta. Málhljóðapróf ÞM (2011) var lagt fyrir Birtu þrisvar sinnum á 

u.þ.b. tveggja mánaða fresti þegar hún var 2;7:261, 2;9:212 og 2;11:29 ára3. Í ljós kom 

að algengt var að hún skipti samhljóðum í framstöðu út fyrir /h/. Í fyrstu upptökunni var 

þetta áberandi framburðarfrávik hjá henni, í annarri upptökunni hafði þessum frávikum 

fækkað og í þeirri síðustu var ekki um nein slík frávik að ræða hjá henni. Á fjögurra 

mánaða tímabili hvarf þetta framburðarfrávik úr máli hennar. Önnur framburðarfrávik 

komu fram hjá henni á þessu tímabili en þau verða ekki til umfjöllunar hér.  

 Ritgerðin skiptist í eftirfarandi kafla. Í öðrum kafla verður fjallað um hljóðfræði 

og hljóðkerfisfræði og fjallað sérstaklega um önghljóð og hljóðmyndun þeirra. Í þriðja 

kafla verður fjallað almennt um framburð barna og t.d. rætt um kenningar Romans 

Jakobsonar (1968) en einnig verður greint frá tveimur rannsóknum á framburði 

íslenskra barna, þ.e. annars vegar rannsókn Indriða Gíslasonar, Jóns Gunnarssonar og 

Ásgeirs S. Björnssonar frá níunda áratug 20. aldar og hins vegar rannsókn Þóru 

Másdóttur (2008). Í fjórða kafla verður framburðarrannsóknin á Birtu til umfjöllunar. 

Þar verður skýrt frá því framburðarfráviki sem kom mikið fram í máli hennar, þ.e. þar 

sem samhljóði í framstöðu er skipt út fyrir /h/, þ.e. svokölluð h-hljóðun (e. h-isation) 

(sbr. Þóru Másdóttur 2008), í framstöðu. Einnig verða niðurstöður úr framburðarprófinu 

sem lagt var fyrir Birtu bornar saman við niðurstöður úr þeim tveimur rannsóknum sem 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tveggja ára, sjö mánaða og tuttugu og sex daga gömul. 
2 Tveggja ára, níu mánaða og tuttugu og eins dags gömul. 
3 Tveggja ára, ellefu mánaða og tuttugu og níu daga gömul.	  
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fjallað var um í þriðja kafla. Í fimmta og jafnframt síðasta kaflanum verður svo 

umfjöllun ritgerðarinnar dregin saman í fáein lokaorð.  

 

2. Íslensk málhljóð 

Í þessum kafla verður farið yfir þau atriði íslenskrar hljóðfræði og hljóðkerfisfræði sem 

eru grundvöllur umfjöllunar um framburðarrannsóknir. Fjallað verður um flokkun 

samhljóða og helstu einkenni þeirra. Önghljóð verða tekin sérstaklega fyrir þar sem það 

eru einu hljóðin sem Birta skiptir í nánast öllum tilfellum út fyrir /h/, en önnur hljóð 

sem hún skiptir út koma fyrir rétt mynduð í öðrum orðum.    

2.1 Hljóðfræði 

Hljóðfræði er yfirleitt skipt í annars vegar hljóðmyndunarfræði, þ.e. hvernig hljóð eru 

mynduð, og hins vegar hljóðeðlisfræði, þ.e. hvernig hljóð mynda hljóðbylgjur. Málhljóð 

skiptast í sérhljóð og samhljóð. Þegar verið er að athuga einstök hljóð í tungumálum eru 

notuð hljóðtákn og hver bókstafur getur átt eitt eða fleiri hljóðtákn. Bókstafurinn s á t.d. 

aðeins eitt hljóðtákn í íslensku, þ.e. [s], en bókstafurinn g á t.d. fimm hljóðtákn, þ.e. [k], 

[c], [x], [j] og [ɣ] (sjá Eirík Rögnvaldsson 1989:5-6). Í töflu 1 má sjá hvernig samhljóð í 

íslensku  eru   flokkuð   bæði  eftir  myndunarstað  og  myndunarhætti.  Myndunarstaður 

Tafla 1 

  Varir Tannberg/ Fram-  Uppgómur/      Raddbönd 
      tennur  gómur    gómfilla  
 
Lok- Frábl.     pʰ      tʰ     cʰ         kʰ             (ʔ) 
hljóð Ófrábl.     p      t     c        k 
 
Öng- Rödduð     v      ð     j        ɣ 
hljóð Órödduð     f      θ s     ç        x    h 
 
Nef- Rödduð    m      n       ɲ          ŋ 
hljóð  Órödduð    m ̥      n ̥     ɲ ̊        ŋ̊ 
 
Hliðar- Rödduð          l 
hljóð Órödduð          l ̥
 
 
Sveiflu-  Rödduð         r 
hljóð  Órödduð          r ̥ 
 

       (Eiríkur Rögnvaldsson 1989:41) 
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hljóða segir til um það hvar lokun verður eða hvar mest er þrengt að loftstraumnum í 

munnholi þegar hljóðin eru mynduð. Myndunarstaðir samhljóða eru varir, 

tennur/tannberg, framgómur, uppgómur og raddbönd. Myndunarháttur hljóða segir til 

um hvernig þau eru mynduð og er samhljóðunum skipt í fimm flokka eftir 

myndunarhætti. Flokkarnir eru: lokhljóð, önghljóð, nefhljóð, hliðarhljóð og sveifluhljóð 

(sjá Eirík Rögnvaldsson 1989:23-24).  

Það sem einkennir myndunarhátt lokhljóða er alger lokun í munnholi þannig að 

loft nær ekki að streyma frá lungum í mjög skamma stund. Ekki verður lokun á sama 

stað í munnholi við myndun allra lokhljóða. Þegar þessi lokun rofnar myndast hljóð en 

ekki fyrr. Lokhljóðin skiptast í ófráblásin og fráblásin hljóð, t.d. [tʰ] sem er fráblásið og 

[t] sem er ófráblásið, en munurinn á þeim felst í stöðu raddbandanna þegar lokun rofnar, 

þ.e. í ófráblásnum hljóðum eru raddböndin þétt saman þegar munnlokun rofnar en í 

fráblásnum hljóðum eru raddböndin glennt í sundur og loft streymir í gegn. Það sem 

einkennir fráblásin hljóð í hljóðritun er [ʰ]. Lokhljóðin eru mynduð með vörum ([pʰ] og 

[p]), tannbergi/tönnum ([tʰ] og [t]), framgómi ([cʰ] og [c]), uppgómi ([kʰ] og [k]) og 

raddböndum ([ʔ]) (sjá Eirík Rögnvaldsson 1989:23-25).  

Önghljóðum, nefhljóðum, hliðarhljóðum og sveifluhljóðum er skipt í rödduð og 

órödduð hljóð. Lokhljóð í íslensku eru hins vegar öll órödduð (Eiríkur Rögnvaldsson 

1989:23-24). Munurinn á rödduðum og órödduðum hljóðum felst í því að raddböndin 

titra þegar rödduð hljóð eru mynduð en ekki þegar órödduð hljóð eru mynduð (sjá 

Kristján Árnason 2005:14-15). Þegar önghljóðin eru mynduð eru tunga, varir eða tennur 

notaðar til að þrengja að loftstraumnum frá lungum þannig að til verður einhvers konar 

„þrýstingshljóð“. Tíðni hljóða verður hærri þegar loftrásin er þrengri. Önghljóðin eru 

mynduð með vörum, tannbergi, framgómi, uppgómi og raddböndum líkt og lokhljóðin 

en það sem lokhljóðin hafa en önghljóðin ekki er fráblástur og önghljóðin hafa röddun 

sem lokhljóðin hafa ekki (sjá Eirík Rögnvaldsson 1989:30). Þegar nefhljóð eru mynduð 

sígur gómfillan niður og við það opnast loftrás upp í nefholið. Loftið fer út um nefið þar 

sem munni er lokað og úr nefholinu verður til stórt hljómhol. Það sem greinir nefhljóðin 

svo hvort frá öðru er hvar lokun verður í munninum en hún verður við varir, tannberg, 

framgóm eða uppgóm en ekkert þeirra er myndað með raddböndum. Þegar hliðarhljóð 

eru mynduð lyftist tungan að gómi eða tannbergi og við það kemst loftstraumurinn ekki 

í gegn um miðjan munn. Hliðar tungunnar fara ekki alveg upp að jöxlum og kemst því 

loft þar í gegn, annað hvort báðum megin eða bara öðrum megin en það síðarnefnda er 
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algengara. Hliðarhljóð eru aðeins mynduð með tannbergi/tönnum og eru því aðeins tvö, 

þ.e. raddað [l] og óraddað [l]̥. Sveifluhljóðin eru einnig aðeins tvö, þ.e. raddað [r] og 

óraddað [r ̥], og mynduð með sveiflu tungunnar að tannbergi eða tönnum (sjá Eirík 

Rögnvaldsson 1989:36).   

2.2 Hljóðkerfisfræði 

Hljóðkerfisfræði lýsir því hver tengsl hljóða eru, áhrifum þeirra á hvert annað og hver 

þeirra við flokkum saman ósjálfrátt. Á meðan hljóðfræðin fæst við einstök hljóð þá fæst 

hljóðkerfisfræðin við tengslin á milli þessara einstöku hljóða. Þessum tengslum á milli 

hljóða er skipt í staðvensl og raðvensl. Staðvensl eiga við tengslin á milli þeirra hljóða 

sem geta verið í ákveðnu umhverfi, þ.e. staðvensl eru á milli þess hljóðs sem stendur í 

orði og annarra hljóða sem geta komið í stað þess hljóðs og myndað orð með þeim 

hljóðum sem stóðu með upprunalega hljóðinu. Þessu til stuðnings eru orð eins og ber 

þar sem staðvensl eru á milli [ɛ] og annarra hljóða sem geta verið í sama umhverfi, t.d. 

[a] (bar), [ɔ] (bor) og [ai] (bær). Raðvensl eru hins vegar á milli hljóða sem standa 

saman í ákveðinni röð og ef við skoðum orðið ber aftur þá eru raðvensl á milli [ɛ] og [p] 

og á milli [ɛ] og [r]. Hljóðskipunarfræði fjallar um raðvensl milli hljóða og aðallega 

hvernig hljóðin dreifast, þ.e. hvaða hljóð geta staðið í framstöðu, innstöðu og bakstöðu, 

og í hvaða umhverfi þau geta staðið, þ.e. hvaða önnur hljóð geta staðið með þeim (sjá 

Eirík Rögnvaldssson 1993:10-12).  

 Þegar málhljóð eru til umfjöllunar er nauðsynlegt að kunna skil á ýmsum 

hugtökum. Eitt þeirra er fónem, eða hljóðan, en það er minnsta eining málsins sem er 

merkingargreinandi. Til að útskýra þetta er gott að skoða aftur orðið ber sem notað var 

hér að ofan en það eina sem greinir orðið ber frá orðinu bar eru sérhljóðin [ɛ] og [a]. 

Hin tvö hljóðin eru þau sömu, þ.e. samhljóðin sem standa sitt hvorum megin við þau. 

Þetta þýðir að sérhljóðin [ɛ:] og [a:] eru merkingargreinandi einingar og kallast fónem 

eða hljóðön. Þegar fónem eru til umræðu er reglan sú að afmarka þau með skástrikum, 

þ.e. /ɛ/ og /a/  en þegar málhljóð eru til umræðu eru þau innan hornklofa eins og sýnt 

var hér að ofan. Það sem greinir málhljóð og fónem að er það að málhljóðin heyrum við 

en ekki fónemin. Fónemin eru þær eindir í hljóðkerfi okkar sem eru huglægar. Þar sem 

við heyrum ekki fónemin þurfum við að skoða tengsl þeirra við önnur hljóð til að finna 

þau. Það er mismunandi eftir tungumálum hvort hljóð teljist sem tvö fónem eða eitt og 

hið sama, þ.e. í einu tungumáli geta tvö hljóð talist tvö fónem en í öðru tungumáli geta 
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þau verið afbrigði af einu og sama fóneminu. Dæmi um þetta eru hljóðin [l] og [r] sem 

eru tvö mismunandi fónem í íslensku en því til stuðnings eru lágmarkspör eins og [lɔ:pɪ] 

og [rɔ:pɪ] þar sem [l] og [r] er það eina sem greinir orðin að. Í japönsku eru [l] og [r] 

ekki tvö mismunandi fónem heldur afbrigði eins og sama fónemsins og í japönsku væru 

því orð eins og lopi og ropi ekki merkingargreinandi heldur mismunandi 

framburðarmyndir eins og sama orðsins (sjá Sigríði Sigurjónsdóttur 2002:6-7). Hvert 

fónem hefur í raun mörg birtingarform en birtingarform er fulltrúi málhljóðanna sem 

við heyrum. T.d. er [a:] birtingarform fónemsins /a/ í orðinu bar. Þegar fónem hafa 

mismunandi birtingarform, t.d. stutt [a] og langt [a:], kallast þau hljóðbrigði sama 

fónems, þ.e. /a/ í þessu tilfelli (sjá Eirík Rögnvaldsson 1993:16-17). 

 Þessi hljóðbrigði sama fónems standa í flestum tilfellum í fyllidreifingu, þ.e. 

annað þeirra getur bara staðið í umhverfi þar sem hitt hljóðbrigðið getur ekki staðið og 

öfugt, eða í frjálsri dreifingu, þ.e. merking orða breytist ekki þó svo að tvö mismunandi 

hljóð komi fyrir í sama umhverfi. Dæmi um hljóð sem standa í fyllidreifingu eru tvö 

afbrigði /þ/, þ.e. [ð] og [θ] sem geta ekki komið fyrir í sama umhverfi. Hljóðið [ð] 

stendur aðeins í innstöðu og bakstöðu orða og orðhluta en [θ] stendur aðeins í 

framstöðu. Dæmi um hljóð sem standa í frjálsri dreifingu er úfmælta sveifhljóðið [ʀ] 

sem kemur fram hjá þeim sem skrolla og síðan venjulegt [r]. Þó svo að orð sé borið 

fram með þessum tveimur hljóðum er merking þess sú sama. Þegar hljóð eru ekki í 

fyllidreifingu og ekki heldur í frjálsri dreifingu eru þau sitthvort fónemið. Dæmi um 

þetta eru sérhljóðin í bar og ber vegna þess að þegar sérhljóðinu [a:] er skipt út fyrir [ɛ:] 

verður til nýtt orð í sama umhverfi sem hefur aðra merkingu (sjá Eirík Rögnvaldsson 

1993:17-18).    

Í íslensku er ekki hægt að raða samhljóðum saman á hvaða hátt sem er. 

Samhljóð geta ekki staðið ein líkt og sérhljóð og mynda þar af leiðandi ekki atkvæði 

eins og sérhljóðin gera. Hljóðskipunarreglur ráða því hvernig samhljóð raðast fyrir 

framan og aftan sérhljóð til að mynda orð, þ.e. sum samhljóð geta ekki staðið saman í 

ákveðinni röð eða í ákveðnu umhverfi. Sumir samhljóðaklasar geta staðið á undan 

sérhljóðum en ekki á eftir þeim og öfugt. Dæmi um þetta er samhljóðaklasinn rl en hann 

getur ekki staðið í upphafi orðs en kemur fyrir í innstöðu eða bakstöðu, t.d. í orðinu 

perla. Í (1) sést hvernig samhljóðin raðast eftir styrkleika, þ.e. þau hljóð sem eru veik 

standa oftast nær sérhljóðum en þau sterku geta staðið lengra frá sérhljóðum (sjá 

Kristján Árnason 2005:240-241).             
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(1) 

sterkari        veikari 
hljómminni         hljómmeiri 
 

 lokhljóð órödduð önghljóð rödduð önghljóð hljómendur 
 p, t, k ... f, θ ...   ð, v, j ...   r, n, l ... 
 

       (Kristján Árnason 2005:165) 

Órödduðu önghljóðin geta staðið fjær sérhljóðum en þau rödduðu og þau 

rödduðu eru veikari en þau órödduðu að því leyti t.d. að þau eiga það til að veiklast í 

framburði og hverfa jafnvel alveg (sjá Kristján Árnason 2005:164-165). Með veiklun er 

átt við það þegar hljóð samlagast næsta hljóði á eftir, verður mjög veikt í framburði eða 

það hverfur jafnvel alveg úr framburði. Gott dæmi um þetta er orðið dagblað en þar 

veiklast önghljóðið gjarnan á undan lokhljóðinu og framburðurinn verður [taplað] í stað 

[taːɣplaːð] (sjá Kristján Árnason 2005:240-241). 

Í íslensku geta öll samhljóð fyrir utan nefhljóðin, [m]̥, [ɲ̊], [ɲ], [ŋ̊] og [ŋ], og 

önghljóðin, [x], [ɣ] og [ð], staðið stök í framstöðu. Þegar kemur að framstöðuklösum 

eru takmarkanirnar fleiri. Í framstöðuklösum geta 16 samhljóð komið fyrir. Þau eru /s, 

b, d, g, p, t, k, f, þ, h, l, m, n, r, v, j/ og er þeim stundum skipt í fjóra flokka eftir 

mögulegri stöðu þeirra innan klasa. Sum þeirra geta bara staðið næst sérhljóði en ekki á 

undan öðru samhljóði. /s/ er t.d. eina hljóðið sem getur staðið fremst þegar 

framstöðuklasinn er fjögur samhljóð. Myndunarháttur og myndunarstaður hljóða hefur 

áhrif á stöðu þeirra í framstöðuklösum en þau hljóð sem eru mynduð á sama hátt eða 

hafa sama myndunarstað geta ekki staðið saman í klasa. Eina undantekningin frá þessari 

reglu eru önghljóð en til eru orð með samhljóðaklösunum [sv], [sj], [θv], [θj], [fj] og 

[vj] í framstöðu. Eins geta tannbergsmælt hljóð staðið saman í klasa þótt þau hafi sama 

myndunarstað en til eru orð með samhljóðaklösunum [st], [θr], [tʰr] og [tr] í framstöðu 

(sjá Eirík Rögnvaldsson 1993:46-47).   

2.3 Önghljóð 

Eins og áður sagði skiptast önghljóð í rödduð og órödduð önghljóð. Til raddaðra 

önghljóða teljast [v], [ð], [j] og [ɣ] en til óraddaðra teljast [f], [θ], [s], [ç], [x] og [h], sjá 

töflu 1. Þau skiptast síðan eftir myndunarstað í varamæltu önghljóðin [v] og [f], 

tannbergs/tannmæltu önghljóðin [ð], [θ] og [s], framgómmæltu önghljóðin [j] og [ç], 
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uppgómmæltu önghljóðin [ɣ] og [x] og raddbandamyndaða önghljóðið [h] sem oft er 

kallað raddglufuönghljóð (sjá Kristján Árnason 2005:158).  

 Önghljóðin geta staðið í framstöðu, þ.e. fremst í orðum, innstöðu, þ.e. inni í 

orðum, og bakstöðu, þ.e. aftast í orðum. Þau önghljóð sem geta staðið í framstöðu eru 

[f], [v], [θ], [j], [ç], [s] og [h] og geta [θ], [ç] og [h]4 reyndar aðeins staðið í framstöðu. 

Af þessum sjö önghljóðum sem geta staðið í framstöðu eru tvenn pör sem eru aðgreind 

með röddun, þ.e. [f] - [v] og [j] - [ç]. Lágmarkspör sem sýna að þau eru merkingar-

greinandi í framstöðu eru t.d. fanga – vanga og jól – hjól. Þau önghljóð sem geta staðið 

í innstöðu eru [f], [v], [ð], [j], [ɣ], [x] og [s] en þrjú þeirra, þ.e. [ð], [ɣ] og [x], geta 

aðeins staðið í innstöðu og bakstöðu en ekki framstöðu5. Ekki er eins auðvelt að greina 

hljóðin [f] og [v] að í innstöðu eins og í framstöðu en flest orð sem eru stafsett með [f] 

eru borin fram með [v]. Tökuorðið sófi sýnir hins vegar að [f] getur komið fyrir í 

innstöðu. Í bakstöðu geta önghljóðin [f], [v], [ð], [j], [ɣ], [s] og [x] staðið (sjá Kristján 

Árnason 2005 170-171).  

 Önghljóðin /s, ɣ, f, v, j, h, þ/ geta öll komið fyrir í framstöðuklösum. En ekki 

gilda sömu reglur um þau öll. Önghljóðin /j/ og /v/ geta aðeins tekið þátt í samhljóða-

klasa ef þau standa næst sérhljóðinu sem fylgir á eftir klasanum. /j/ hefur síðan áhrif á 

það hvar /l, m, n, r/ geta staðið en þau hljóð geta aðeins verið hluti af klasa ef /j/ stendur 

á milli þeirra og sérhljóðsins sem á eftir kemur. Önghljóðin /f, þ, h/ geta staðið á undan 

/j, v, l, m, n, r/ í samhljóðaklösum í framstöðu. Þegar kemur að fjögurra samhljóða 

klösum er /s/ eina samhljóðið sem getur staðið fremst (sjá Eirík Rögnvaldsson 1993:47).   

 Af þessu leiðir að /f/, /v/, /þ/, /j/, /ɣ/, /s/ og /h/ eru þau önghljóðahljóðön sem til 

eru en hljóðön eru minnstu merkingargreinandi einingar málsins, eins og áður kom 

fram. Hljóðið /h/ er hér talið sem sérstakt hljóðan og því til stuðnings er lágmarkspar 

eins og hestur og bestur. Þegar kemur að dreifingu /h/ eru ekki allir vegir færir, það eru 

ýmsar takmarkanir á því hvar það getur staðið í orðum. Eins og kom fram hér að ofan er 

[h] ekki talið með þeim önghljóðum sem geta staðið í innstöðu. Einu orðin í íslensku 

þar sem [h] er ekki fyrsta hljóðið í orðinu eru samsett orð eins og t.d. sjónhending sem 

er samsett úr orðunum sjón og hending6. Í sumum samsettum orðum með /h/ í 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 [h] kemur þó fyrir í innstöðu og bakstöðu orða sem hafa -pp, -tt eða -kk og kemur [h] þá á milli 
sérhljóðs og lokhljóðs sem verður þá alltaf stutt. Þetta kallast aðblástur og er t.d. orðið hoppa borið fram 
[hɔhpa]. Aðblástur verður einnig í orðum sem hafa p, t, k + l, m, n í innstöðu eða bakstöðu, t.d. orðið opna 
sem er borið fram [ɔhpna] (sjá Eirík Rögnvaldsson 1989:29).  
5 [x] kemur þó fyrir í framstöðuklösum hjá þeim sem eru með hv-framburð.  
6	  Sjá neðanmálsgrein 4 um aðblástur. 
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framstöðu seinni hluta orðsins, t.d. eldhús, hverfur /h/ oft úr framburði með veiklun. Við 

það fá samsettu orðin á sig mynd ósamsettra orða  (sjá Kristján Árnason 2005:170-174).  

 Eins og sést þá eru önghljóðin fleiri en önghljóðahljóðönin, þ.e. önghljóðin eru 

tíu en hljóðön þeirra eru aðeins sjö. Það þýðir að einhver hljóðön standa fyrir fleiri en 

eitt hljóð, þ.e. einhver hljóðön hafa fleiri en eitt afbrigði. Í kafla 2.2 kom fram að /f/, /v/, 

/s/ og /h/ eru hljóðön í íslensku og að [θ] og [ð] standa í fyllidreifingu, þ.e. geta ekki 

komið fyrir í sama umhverfi, og þar af leiðandi eru þau afbrigði sama hljóðansins, /þ/. 

Önghljóðin [ɣ] og [x] standa einnig í fyllidreifingu. Á eftir hljóðinu [ɣ] verður að koma 

sérhljóð, önghljóðið [ð] eða sveifluhljóðið [r], í öðru umhverfi getur [ɣ] ekki staðið. Á 

eftir hljóðinu [x] getur aðeins komið samhljóð en undantekning frá því er í ókringdum 

hv-framburði. Þetta bendir til að [ɣ] og [x] séu afbrigði sama hljóðansins, /ɣ/ (sjá Eirík 

Rögnvaldsson 1993:17-18). Þegar kemur að önghljóðunum [j] og [ç] (sem er stafsett hj) 

eru ekki allir sammála um að þetta teljist vera afbrigði sama hljóðansins. Eiríkur 

Rögnvaldsson (1993) telur svo vera en Kristján Árnason (2005:179) telur þau vera 

sitthvort hljóðanið þar sem þau eru merkingargreinandi í framstöðu og því eru hljóðönin 

að hans mati átta en ekki sjö eins og Eiríkur kýs að hafa þau.        

 Í umfjölluninni í fjórða kafla hér á eftir um framburðarfrávik í máli Birtu verða 

þau önghljóð sem geta staðið í framstöðu, þ.e. [f], [v], [θ], [j], [ç], [s] og [h], aðalatriði 

umfjöllunar en ekki þau sem koma aðeins fyrir í innstöðu, bakstöðu eða bæði vegna 

þess að Birta skiptir aðeins út önghljóðum fyrir /h/ í framstöðu.      

 

3. Framburður barna og fyrri framburðarrannsóknir  

Þessi kafli fjallar almennt um framburð barna og framburðarfrávik og einnig verður rætt 

um helstu niðurstöður fyrri rannsókna á framburði íslenskra barna. Þær tvær rannsóknir 

sem verða til umfjöllunar eru annars vegar rannsókn Indriða Gíslasonar, Jóns Gunnars-

sonar og Ásgeirs S. Björnssonar (sjá Indriða Gíslason, Sigurð Konráðsson og Benedikt 

Jóhannesson 1986) og hins vegar doktorsritgerð Þóru Másdóttur (2008). Sigurður 

Konráðsson (1983) vann úr hluta gagnanna úr rannsókn Indriða Gíslasonar og félaga í 

kandídatsritgerð sinni og verða niðurstöður hans fléttaðar inn í umfjöllunina um þá 

rannsókn. En áður en umfjöllun um þessar athuganir hefst verður gefið yfirlit yfir 

framburð og framburðarfrávik í máli barna almennt.  
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3.1 Yfirlit yfir framburð og framburðarfrávik barna  

Börn heyra talað mál í kringum sig allt frá fæðingu. Með tímanum læra þau svo sjálf að 

tala en þau hafa hins vegar ákveðinn tímaramma, svokallað máltökuskeið, til að tileinka 

sér málið sem verður móðurmál þeirra. Margt bendir til þess að máltökuskeiðið nái frá 

fæðingu fram til kynþroska en eftir það verður erfiðara að tileinka sér bæði móðurmál 

og nýtt tungumál. Ef barn tileinkar sér ekkert mál fyrir kynþroska er ekki hægt að segja 

að það hafi neitt mál að móðurmáli og ef byrjað er að læra annað tungumál eftir 

kynþroska er líklega talað með hreim. Máltaka barna er þrepaskipt, þ.e. þau læra þætti 

móðurmáls síns í þrepum þannig að þegar þau hafa náð tökum á ákveðnu þrepi fara þau 

upp á það næsta. Hvert þrep hefur ákveðnar reglur en þessar reglur eru ekki þær sömu 

og hjá fullorðnum. Börn virðast ekki læra móðurmál sitt við leiðréttingar fullorðinna 

heldur verða þau að átta þau sig sjálf á villum í reglukerfi sínu til að færast upp á næsta 

stig máltökunnar (sjá Sigríði Sigurjónsdóttur 2000:30-31).  

 Þegar börn tileinka sér móðurmál sitt er framburður þeirra ekki alltaf eins og hjá 

fullorðnum, þ.e. ýmis frávik koma fyrir hjá þeim sem ekki heyrast í máli fullorðinna. 

Eðlilegt þykir að framburðarfrávik komi fram hjá börnum en ef þau vara í langan tíma 

getur það talist óeðlilegt. Framburðarfrávik eru til staðar hjá flestum börnum á einhverju 

tímabili og algengast er að þau sleppi hljóðum, skipti þeim út fyrir önnur hljóð eða lagi 

þau að öðrum hljóðum, svokölluð samlögun. Sum framburðarfrávik eru algengari en 

önnur og sum hljóð virðast koma seint fram hjá flestum börnum. Dæmi um þetta eru /r/ 

og /s/ sem mörg íslensk börn og reyndar erlend börn líka ná seint tökum á. Þau annað 

hvort sleppa þessum hljóðum alveg eða setja önnur í staðinn, t.d. [θ] og [ð] í stað /s/ og 

[l] í stað /r/ (sjá Sigríði Sigurjónsdóttur 2000:32). En þegar börn skipta hljóðum út fyrir 

önnur þá er í flestum tilfellum um mjög lík hljóð að ræða. Hljóðin [θ], [ð] og [s] eru t.d. 

öll tannbergsmælt önghljóð og því ekki skrítið að skipti á þessum hljóðum komi fram 

hjá börnum. Hljóðin [l] og [r] eru bæði tannbergsmæltir raddaðir hljómendur og því 

eðlilegt að börn skipti því síðarnefnda út fyrir það fyrrnefnda. Þegar framburðarfrávik 

koma fram hjá börnum ákvarðar staða hljóðanna í orðum oft hvaða aðferð þau nota, þ.e. 

hvort þau noti brottfall, skipti eða samlögun. Ef hljóðið /s/ er tekið sem dæmi eiga börn 

það til að fella það brott í orðum þar sem lokhljóð kemur á eftir, t.d. verður stelpa að 

deppa í framburði þeirra, en þegar það er stakt í framstöðu eða bakstöðu orða er /þ/ oft 

sett í staðinn, t.d. verður Sigga oft Þigga (sjá Sigríði Sigurjónsdóttur 2002:8-9). 
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Samhljóðaklasar reynast börnum einnig oft erfiðir og sérstaklega þeir sem hafa 

/m, n, r, l, s, þ/ á undan /p, t, k/. Í orðum með klösum úr þessum hljóðum eiga börn það 

til að laga fyrra hljóðið að því seinna þannig að úr verði aðblástur. Dæmi um þetta er að 

orðið lampi verður lappi (sjá Sigríði Sigurjónsdóttur 2002:9). Einnig má nefna fjögurra 

samhljóðaklasa eins og /strj-/ og þriggja samhljóðaklasa eins og /–lkn/. Í framburði 

barna á þessum klösum falla yfirleitt einhver þessara hljóða brott, t.d. [tju:ka] í stað 

[strju:ka], en þrátt fyrir að þau geri það í þessum samhljóðaklösum þýðir það ekki að 

börnin hafi þessi hljóð ekki á valdi sínu. Þau geta oft borið hljóð rétt fram í einu 

umhverfi en ekki öðru (sjá Indriða Gíslason og Höskuld Þráinsson 2000:61-62).   

Þegar verið er að greina frávik í framburði hjá börnum verður að gera 

greinarmun á framburðarfráviki og hljóðkerfisfráviki. Þegar um framburðarfrávik er að 

ræða lendir barn í erfiðleikum með að mynda fá hljóð og oftast aðeins eitt en það hljóð 

myndar barnið aldrei rétt sama í hvaða umhverfi það stendur. Það setur þá alltaf sama 

hljóðið í staðinn. Ef barnið getur hins vegar myndað hljóð rétt í ákveðnu umhverfi, en 

ekki öðru, þá er vandamálið tengt hljóðkerfi og kallast þá hljóðkerfisfrávik (sjá Þóru 

Másdóttur 2004:24).  

 Árið 1941 setti Roman Jakobson, rússneskur málfræðingur og formgerðarsinni, 

fram kenningar um hvernig og hvenær börn tileinka sér málhljóð móðurmáls síns. 

Kenningarnar voru birtar í bókinni Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze 

en bókin var þýdd yfir á ensku árið 1968 og fékk nafnið Child language aphasia and 

phonological universals. Kenningar Jakobsons hafa verið áhrifamiklar og hafa mikið 

verið notaðar til að skýra það hvernig börn tileinka sér málhljóð. Jakobson heldur því 

fram að öll börn, óháð þjóðerni, fari í gegnum sama ferlið þegar þau tileinka sér 

málhljóð móðurmálsins. Þó svo að börnin gangi í gegnum sama ferlið gerist það hins 

vegar á misjöfnum hraða og er það einstaklingsbundið hversu fljótt þau ná tökum á 

hljóðum. Jakobson setti fram kenningu sem felur í sér í hvaða röð samhljóð koma fram 

hjá börnum og sést sú röð í (2) sem  Sigurður Konráðsson (1983)  setti  fram.  
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(2) 

 

1. Samhljóð - 
 Sérhljóð                                     p              a 

2. Nefhljóð - 
 Munnhljóð                                        p                                                m 

3. Varahljóð - 
 Tannbergshljóð  p                                   t            m              n 

4. Lokhljóð - 
 Önghljóð      p          f    t                  s 

5. Tannbergshljóð -  
 Gómhljóð           t         k      s    j   n               ŋ 

6. Blísturshljóð -  
 Ekki blísturshljóð            s          þ   
 

        (Sigurður Konráðsson 1983:18) 

Börnin læra hljóð út frá aðgreinandi þáttum þeirra og til þess að ná valdi á 

tilteknu hljóði þurfa þau að hafa náð valdi á tilteknu öðru eða öðrum hljóðum á undan. 

Ferlið er því þrepaskipt, þ.e. þau komast á næsta þrep þegar þrepinu á undan er náð. 

Þegar börn tileinka sér hljóð móðurmáls síns læra þau ekki stök hljóð heldur andstæður 

hljóða, þ.e. aðgreinandi þætti þeirra og ná þannig valdi á hljóðum eða flokkum hljóða 

samtímis (sjá Jakobson 1968:47-48). 

Eins og myndin sýnir greina börn fyrst að andstæðurnar samhljóð og sérhljóð, 

þ.e. /p/ - /a/. Í næsta þrepi greina þau á milli nefhljóða og munnhljóða, þ.e. /p/ – /m/, og 

þar á eftir greina þau á milli varahljóða og tannbergshljóða, þ.e. /p/ – /t/ og /m/ – /n/. 

Þegar því er náð greina þau á milli lokhljóða og önghljóða, þ.e. p – f og t - s, síðan 

tannbergshljóða og gómhljóða, þ.e. /t/ – /k/, /s/ – /j/ og /n/ – /ŋ/, og að lokum 

blísturshljóða og þeirra sem ekki eru blísturshljóð, þ.e. /s/ - /þ/. Þegar börnin hafa náð 

öllum þessum þrepum geta þau greint á milli allra hljóða móðurmáls síns. Samkvæmt 

þessari kenningu eiga ákveðin hljóð því að koma seinna fram en önnur í máli barna og 

má þar t.d. nefna að börn ættu ekki að hafa tileinkað sér /f/ fyrr en þau hafa náð tökum á 

/p/. Til þess að börn geti myndað /s/ og /þ/ á réttan hátt þurfa þau því að hafa náð tökum 

á öllum þeim hljóðum sem koma fyrir í þrepunum á undan (sjá Sigurð Konráðsson 

1983:18-20).   
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Árið 1980 settu Linell og Jennische þrjú atriði úr kenningum Jakobsons fram 

eins og sést í (3) og gott er að hafa þau í huga þegar niðurstöður rannsóknanna hér á 

eftir eru skoðaðar (sjá Sigurð Konráðsson 1984:29). Í lið a) felst það að börn læra t.d. /s/ 

einna síðast og ættu því að skipta því út mjög oft, oftar en þeim sem lærast snemma. Í 

lið b) felst það að börn læra t.d. /p/ snemma og ættu því að nota það oft sem skiptihljóð. 

Í lið c) felst svo það að ef barnið getur ekki sagt /s/ þá ætti það að nota skiptihljóð sem 

er líkt /s/, t.d. /þ/, en bæði eru órödduð, tannbergsmælt önghljóð.  

(3) 

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.  

3.2 Rannsókn Indriða Gíslasonar og samstarfsmanna (1986)  

Árið 1986 birtu Indriði Gíslason, Sigurður Konráðsson og Benedikt Jóhannesson 

niðurstöður úr rannsókn á framburði og myndun fleirtölu hjá 200 íslenskum börnum. 

Vinna við undirbúning rannsóknarinnar fór fram 1977-1978 og sáu Indriði Gíslason, 

Jón Gunnarsson og Ásgeir S. Björnsson um undirbúninginn en gagnasöfnun fór fram á 

árunum 1980 til 1983 með aðstoð margra (sjá Indriða Gíslason o.fl. 1986:vi). Árið 1983 

lauk Sigurður Konráðsson við kandídatsritgerð sína en hún fjallar um niðurstöður úr 

rannsókn Indriða og félaga, en Sigurður vann einnig sjálfur að rannsókninni. Í ritgerð 

Sigurðar fjallar hann um niðurstöður á framburði 92 íslenskra barna á fjórða aldursári 

(sjá Sigurð Konráðsson 1983:5). 

Framburðarprófið sem lagt var fyrir börnin í rannsókninni sömdu Jón 

Gunnarsson, Indriði Gíslason og Ásgeir S. Björnsson en það samanstóð af 40 

ljósmyndum. Orðin sem komu fyrir á ljósmyndunum voru alls 114, aðallega nafnorð en 

einnig nokkur lýsingarorð, töluorð og sagnorð. Á hverri mynd voru því nokkrir hlutir 

sem börnin þurftu að nefna, yfirleitt tveir til fjórir. Prófið gekk út á að athuga framburð 

og framburðarfrávik barnanna á samhljóðum eða samhljóðaklösum í framstöðu, 

innstöðu og bakstöðu. Orðin hafa því öll samhljóð eða samhljóðaklasa í framstöðu, 

innstöðu eða bakstöðu. Í prófinu voru athuguð stök í framstöðu öll þau samhljóð sem 

geta staðið í framstöðu fyrir utan [θ] en það kom þó fyrir í samhljóðaklasa í framstöðu 

orða þar sem verið var að prófa önnur hljóð, t.d. í orðinu þvottapoki þar sem verið var 
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að athuga [pʰ]. Framstöðuklasar sem voru prófaðir voru alls 55 en í íslensku eru 75 

samhljóðaklasar mögulegir. Prófaðir voru tveggja, þriggja og fjögurra samhljóða klasar 

(sjá Indriði Gíslason o.fl. 1986:31-40). Í kandídatsritgerð Sigurðar fjallar hann um þau 

frávik sem komu fram hjá börnunum 92 við fjögurra ára aldur en stærsti hluti 

umfjöllunarinnar hjá honum fer í samhljóðaklasa og samhljóðin /s/ og /r/ þar sem þau 

koma yfirleitt síðast fram í máli barna.  

Við fjögurra ára aldur bera flest barnanna 90% orðanna rétt fram. Dreifingin er 

mikil en meðaltal rétts framburðar er 83,4%. Þegar börnin eru prófuð aftur við sex ára 

aldur er hlutfall rétts framburðar hjá flestum á milli 90% og 100% og dreifingin er mjög 

lítil. Meðaltal rétts framburðar alls hópsins við sex ára aldur var 95,5%. Ef niðurstöðum 

er skipt niður í stök samhljóð, framstöðuklasa og inn- og bakstöðuklasa kemur í ljós að 

við fjögurra ára aldur gengur börnunum best að bera fram stök samhljóð en þar er 

dreifing rétts framburðar lítil. Dreifingin verður meiri hjá þeim í framstöðuklösum og 

lang mest í inn- og bakstöðuklösum en þar gengur stórum hópi barna mjög illa. Við sex 

ára aldur gengur þeim mun betur með framburð á samhljóðum, stökum og í klösum. 

Stöku samhljóðin koma þó enn best út hjá þeim. Þetta gefur því til kynna að börn nái 

réttum framburði á stökum samhljóðum á undan samhljóðaklösum og þau nái fyrr valdi 

á samhljóðklösum í framstöðu en í inn- og bakstöðu (sjá Indriða Gíslason o.fl. 1986:47-

50). 

Í samhljóðaklösum koma lokhljóðin /p, t, k, b, d, g/ vel út og lítið er um frávik í 

framburði þeirra hjá börnunum. Þegar þau standa stök kemur /p/ verst út, þ.e. mest er 

um frávik á því af öllum lokhljóðunum. Í 16% tilfella verður aukning á /p/ hjá 

börnunum við fjögurra ára aldur, þ.e. þau bæta við hljóði (í flestum tilfellum /j/ inni í 

orðið) og stendur það hljóð þá næst /p/, t.d. peli er borið fram [pʰjɛ:lɪ]. Við sex ára aldur 

er ennþá mest um frávik í /p/ en hlutfall frávika er þó komið niður í 9%. Mjög lítið er 

um frávik í framburði á samhljóðunum /m, n, l, v, f, h, j/ þegar þau standa stök. 

Algengasta frávikið í framburði á önghljóðinu /f/ við fjögurra ára aldur eru skipti á því 

og einhvers konar blísturshljóði sem líkist [s]. Í orðinu slaufa er /f/ í nokkrum tilfellum 

skipt út fyrir önghljóðið [v] og verður þá [stlöi:va] í stað [stlöi:fa] en þetta verður að 

teljast eðlilegt frávik þar sem /f/ er yfirleitt borið fram sem [v] þegar það stendur á milli 

tveggja sérhljóða, t.d. afi [aːvɪ]. Við sex ára aldur hafa börnin náð fullum tökum á 

framburði /f/. Önghljóðið /j/ fær nokkrar tegundir frávika við fjögurra ára aldur. 

Algengast er að börnin bæti við hljóði en einnig að /j/ sé skipt úr fyrir /l/, t.d. 
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[lou:lasveitn]̥, eða því bætt við, t.d. [ljou:lasveitn]̥. Mikið er um frávik í framburði á 

önghljóðinu /s/ og sveifluhljóðinu /r/ (sjá Indriða Gíslason o.fl. 1986:57-60). Hljóðið /s/ 

kemur fram stakt í þremur orðum (í framstöðu og bakstöðu) og er því skipt út fyrir 

annað hljóð í 21 tilfelli í rannsókn Sigurðar á fjögurra ára börnunum. Hljóðið /r/ kemur 

fram stakt í sjö orðum (í framstöðu, innstöðu og bakstöðu) og er því skipt út fyrir annað 

hljóð í 64 tilfellum. Fljótt á litið virðist /r/ því vera erfiðara hljóð en /s/ en þar sem /r/ 

kemur fyrir í fleiri orðum en /s/ þá er þetta hlutfallslega nokkurn vegin sami fjöldi 

frávika (sjá Sigurð Konráðsson 1983:47-49).  

Í niðurstöðum Sigurðar í rannsókn hans á fjögurra ára börnunum kom í ljós að 

tíu hljóð eru notuð sem skiptihljóð fyrir /r/, langalgengust eru [ð], [l] og [θ], þrjú 

afbrigði [r], þ.e. [ʀ], [ɹ] og [ɾ], en önnur hljóð eru [f], [s], [j], [c], [l̥] og [r̥]. Af þessum 

tíu skiptihljóðum eru fimm önghljóð, þ.e. [ð], [θ], [f], [s] og [j]. Þrjú hljóð eru notuð 

sem skiptihljóð fyrir /s/, þ.e. [θ], [ʃ] og [ð], en langalgengast er [θ]. Hér eru öll 

skiptihljóðin önghljóð. Það hljóð sem kemur næst á eftir /r/ og /s/ hvað varðar fjölda 

skiptitilfella er /p/ en því er skipt út fyrir annað hljóð í 18 tilfellum (aðeins eitt orð í 

prófinu var með [pʰ]). Öllum öðrum stökum samhljóðum er skipt út fyrir annað hljóð í 

færri en tíu tilfellum en aðeins tveimur hljóðum, þ.e. önghljóðinu /h/ og lokhljóðinu /b/, 

er aldrei skipt út fyrir annað hljóð. Önghljóðið [h] er heldur aldrei notað sem skiptihljóð 

fyrir önnur stök samhljóð og [pʰ] aðeins í einu tilfelli. Af þessu leiðir að /r/ og /s/ virðast 

vera erfiðari í framburði en önnur samhljóð þegar kemur að stökum samhljóðum (sjá 

Sigurð Konráðsson 1983:47-51).  

Þessar niðurstöður gefa til kynna að við fjögurra ára aldur hafi flest börnin náð 

góðum tökum á önghljóðum en það sést á notkun þeirra sem skiptihljóða og einnig því 

að [h] er aldrei skipt út fyrir annað hljóð heldur alltaf borið rétt fram, sbr. (3). Börnin 

virðast því flest a.m.k. hafa náð tökum á framburði önghljóðanna [h], [ð], [θ], [f], [s] og 

[j]. En þó svo að þessi önghljóð séu notuð sem skiptihljóð fyrir önnur hljóð og börnin 

geti því borið þau rétt fram kemur í ljós að þeim er sjálfum stundum skipt út fyrir önnur 

hljóð. Það er þó ekki algengt. Þetta gæti verið háð umhverfi hljóðanna, þ.e. að börnin 

geti borið hljóð rétt fram í einu umhverfi en ekki öðru. Í töflu 2 sést hvaða hljóð eru 

notuð sem skiptihljóð (lóðrétt) fyrir stöku önghljóðin (lárétt) og hversu oft hvert þeirra 

er notað (sjá Sigurð Konráðsson 1983:47-51).  
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Tafla 2 

 (sjá Sigurð Konráðsson 1983:47) 

Eins og áður sagði er stöku [h] aldrei skipt út fyrir annað hljóð og hafa því öll 

börnin 92 náð tökum á því. Önghljóðinu [ð] er skipt út fyrir önnur hljóð fjórum sinnum. 

Þau hljóð sem notuð eru sem skiptihljóð fyrir [ð] eru [θ], [f], [l] og [r], einu sinni hvert. 

Eins og áður kom fram var [θ] ekki prófað í framstöðu og því engar niðurstöður sem 

liggja fyrir um notkun þess. Önghljóðinu [f] er skipt út fyrir önnur hljóð þrisvar sinnum, 

þ.e. einu sinni er [t] sett í staðinn og tvisvar er [s] sett í staðinn. Önghljóðinu [j] er fimm 

sinnum skipt út fyrir önnur hljóð, þ.e. fjórum sinnum er [l] sett í stað þess og einu sinni 

er því skipt út fyrir framgómmælta lokhljóðið [c]. Skipti verða á önghljóðinu [v] og 

öðrum hljóðum í þremur tilfellum, þ.e. einu sinni er [p] sett í staðinn og [f] tvisvar 

sinnum (sjá Sigurð Konráðsson 1983:47-51).	   

 Fjögur orð í prófinu hafa önghljóð á undan /r/ í samhljóðaklasa í framstöðu eins 

og sést í töflu 37 en þar eru þrjár algengustu tegundir frávika fyrir hvern samhljóðaklasa 

sýndar. Þessir klasar eru /fr-/ (frostpinni), /þr-/ (þrír), /þrj-/ (þrjú) og /hr-/ (hringur). Í 

ljós kemur að við fjögurra ára aldur er framburður á /fr-/ réttur í 80,9% tilfella, á /þr-/ í 

57,2% tilfella, á /þrj-/ í 51,9% tilfella og á /hr-/ í 74,6% tilfella. Algengast er í orðinu 

frostpinni að /r/ falli brott, kemur fyrir í 7,1% tilfella, en einnig er algengt að /f/ eða /r/ 

sé skipt út fyrir annað hljóð. Við sex ára aldur eru sömu frávik til staðar en þeim hefur 

fækkað töluvert, þá sérstaklega brottfalli /r/. Algengast er í orðinu þrír að /þ/ sé skipt út 

fyrir annað hljóð en það kemur  fram  í  20,6%  tilfella  þegar   börnin  eru  fjögurra  ára. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Í töflu 3 stendur C1 fyrir fyrsta samhljóð, C2 fyrir annað samhljóð og C3 fyrir þriðja samhljóð í 
samhljóðaklasa.  

Skiptihljóð [h] [ð] [f] [j] [v] Heild 
[f]  1   2 3 
[c]    1  1 
[l]  1  4  5 
[p]     1 1 
[r]  1    1 
[s]   2   2 
[t]   1   1 
[θ]  1    1 
Heild 0 4 3 5 3 15 
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Tafla 3 

 
 
Frávikaflokkar 

/fr-/ 
(frostpinni) 

/þr-/ 
(þrír) 

/þrj-/ 
(þrjú) 

/hr-/ 
(hringur). 

4 ára 6 ára 4 ára 6 ára 4 ára 6 ára 4 ára 6 ára 
Réttur frb. 80,9% 95,6% 57,2% 88,4% 51,9% 88,4% 74,6% 93,6% 
Skipti á C1  4,4% 0,5% 20,6% 6,8% 16,4% 2,6% 3,9%  
Skipti á C2 4,9% 3,3% 5,6% 2,6% 2,2% 3,7% 7,2% 4,3% 
Brottfall C1       3,3% 1,6% 
Brottfall C2 7,1% 0,5% 7,8% 1,6% 12,0%    
Brottfall á C3      2,6%   
Brottfall+skipti   5,6%    7,7%  
Algjör skipti        0,5% 
 

(sjá Indriða Gíslason o.fl. 1986:74) 

Næst algengasta frávikið er brottfall /r/, þar á eftir koma skipti á /r/ og einnig 

brottfall+skipti. Við sex ára aldur eru skipti á /þ/ enn algengust en því ásamt hinum 

frávikunum hefur fækkað töluvert. Í orðinu þrjú koma fyrir nánast sömu frávik og í þrír 

en skipti á /þ/ fyrir annað hljóð koma fyrir í 16,4% tilfella sem er ekki alveg eins 

algengt og í þrír. Brottfall á /r/ kemur fyrir í 12% tilfella sem er hins vegar hærra en í 

orðinu þrír. Við sex ára aldur koma öll frávikin sjaldan fyrir. Í orðinu hringur eru 

algengustu frávikin skipti á /r/ og brottfall+skipti en bæði koma fyrir í um 7% tilfella. 

Einnig er eitthvað um skipti á /h/ og brottfall á /r/ en það er í um 3% tilfella. Við sex ára 

aldur koma öll frávikin sjaldnar fyrir og sum hafa alveg horfið (sjá Indriða Gíslason o.fl. 

1986:73-74).  

 Tvö orð í prófinu hafa /hj-/ í framstöðu. Þetta eru orðin hjálmur og hjól. Við 

fjögurra ára aldur kemur réttur framburður á orðinu hjól fram í 92% tilfella en á orðinu 

hjálmur í 85,6% tilfella. Í báðum orðunum er hlutfall rétts framburðar komið í 98,9% 

við sex ára aldur. Algengasta frávikið í orðinu hjól við fjögurra ára aldur er skipti á /h/ 

en það kemur fyrir í 3,2% tilfella 8 . Frávikin brottfall á /h/, brottfall á /j/ og 

brottfall+skipti koma aðeins fyrir í rétt yfir 1% tilfella. Algengasta frávikið í orðinu 

hjálmur við fjögurra ára aldur er brottfall+skipti sem kemur fyrir í 4,4% tilfella. Þar á 

eftir eru skipti á /h/ og brottfall á /h/ sem bæði koma fyrir í 3,3% tilfella. Brottfall á /j/ 

kemur síðan fyrir í 2,8% tilfella. Eins og áður sagði eru frávikin í báðum orðunum 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Í töflu 2 kom fram að við fjögurra ára aldur skiptu börnin /h/ aldrei út fyrir annað hljóð en það átti 
aðeins við um stakt /h/ á undan sérhljóði en hér er um samhljóðaklasann /hj/ að ræða og eiga upplýsingar 
í töflu 2 því ekki við hér.   



	  
	  

20	  

nánast öll horfin við sex ára aldur (sjá Indriða Gíslason 1986:75). Í einu orði á prófinu 

er /hl-/ í framstöðu, þ.e. í orðinu hlaupa. Við fjögurra ára aldur er það borið rétt fram í 

84,4% tilfella en hækkar upp í 97,4% við sex ára aldur. Algengasta frávikið er röddun 

[l], þannig að [l̥œiːpa] verður [lœiːpa], en það kemur fyrir í 9,2% tilfella við fjögurra ára 

aldur en er komið niður í 2,1% tilfella við sex ára aldur. Í 4,9% tilfella er /h/ skipt út 

fyrir annað hljóð við fjögurra ára aldur en það er svo til horfið við sex ára aldur (sjá 

Indriða Gíslason o.fl. 1986:78).    

 Sigurður (1983) ber niðurstöður barnanna 92 saman við kenningu Jakobsons 

(1968) sem Linell og Jennische (1980) settu fram og rætt var um í kafla 3.1 hér á undan, 

sjá (3). Í ljós kemur að sú kenning að hljóð sem lærist snemma séu oftar notuð sem 

skiptihljóð heldur en þau hljóð sem lærist seint og að það hljóð sem notað er sem 

skiptihljóð og hljóðið sem skipt er út séu eins lík og hægt er stenst í meginatriðum. 

Dæmi um hið síðarnefnda er hversu marga aðgreinandi þætti /r/ og /þ/ annars vegar og 

/r/ og /l/ hins vegar eiga sameiginlega og er því mjög eðlilegt að /þ/ og /l/ séu notuð sem 

skiptihljóð fyrir /r/ (sjá Sigurð Konráðsson 1983:66).  

3.3 Doktorsritgerð Þóru Másdóttur (2008) 

Doktorsritgerð Þóru Másdóttur (2008) fjallar um rannsókn hennar á framburði íslenskra 

barna og þeim frávikum sem koma fram hjá þeim. Tilgangur rannsóknarinnar var 

tvíþættur og er henni því skipt í tvo hluta. Fyrri hlutinn er athugun á hljóðþróun hjá 

íslenskum börnum með eðlilegan málþroska og seinni hlutinn er athugun á hljóðþróun 

hjá íslenskum börnum með seinkun í málþroska. Með því að prófa börn með eðlilegan 

málþroska er hægt að nota niðurstöður þeirra sem samanburð við niðurstöður barnanna 

með seinkun í málþroska. Þátttakendur í fyrri hlutanum voru 28 börn, 14 stúlkur og 14 

drengir, öll með eðlilegan málþroska. Börnin voru athuguð tvisvar eða þegar þau voru 

2;4 ára og svo aftur þegar þau voru 3;4 ára. Í síðari hlutanum voru þátttakendurnir alls 

níu, sjö strákar og tvær stelpur, öll með seinkun í málþroska. Þau voru á aldrinum 4;1 til 

5;5 ára (sjá Þóru Másdóttur 2008:161). Hér verða niðurstöður fyrri hópsins aðallega 

kynntar en aðeins þær niðurstöður sem sýna h-hljóðun á hljóðum í framstöðu hjá síðari 

hópnum.  

 Niðurstöður úr þeim hluta rannsóknarinnar sem snýr að börnum með eðlilegan 

málþroska sýna, eins og sést í töflu 4, að við 2;4 ára aldur hafa börnin náð góðum 
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tökum á níu samhljóðum: [p], [m], [n], [t], [k], [v], [s], [j], [l], þ.e. þau bera þessi hljóð 

rétt fram í ≥75% tilfella. Af þessum níu hljóðum  sem  börnin hafa  náð  góðum tökum á 

Tafla 4 

Hlutfall rétts 
framburðar Lokhljóð Önghljóð Nefhljóð Hliðarhljóð Sveifluhljóð 

≥75% [p], [t], [k] [v], [s], [j] [m], [n] [l]  
50-74% [pʰ], [tʰ], [c], [kʰ] [f], [θ], [ð], [h]    
≤49% [cʰ] [ç], [ɣ], [x]   [r] 
 

eru þrjú önghljóð. Á sama aldri eru hljóðin [pʰ], [tʰ], [c], [kʰ], [f], [θ], [ð] og [h] enn að 

lærast, þ.e. þau eru rétt borin fram í 50-74% tilfella og af þeim eru fjögur önghljóð. Þau 

hljóð sem börnin hafa ekki náð tökum á við 2;4 ára aldur eru [cʰ], [ç], [ɣ], [x] og [r] en 

þau eru aðeins borin rétt fram í ≤49% tilfella og þar eru önghljóðin tvö af fjórum  

hljóðum. Þetta  sýnir  að [v],  [s] og [j]  eru  þau  önghljóð sem  börnin  ná  fyrst tökum 

á. Tafla 5 sýnir tök barnanna á samhljóðum við 3;4 ára aldur (sjá Þóru Másdóttur 

2008:74).  

Tafla 5 

Hlutfall rétts 
framburðar Lokhljóð Önghljóð Nefhljóð Hliðarhljóð Sveifluhljóð 

 
≥75% 

[pʰ], [p], [tʰ], [t], 
[cʰ], [c], [kʰ], [k] 

[v], [f], [s], [j], 
[h], [ç] 

[m], [n] [l]  

50-74%   [θ], [ð], [x]    
≤49%   [ɣ]   [r] 
 

Tafla 5 sýnir að þegar börnin eru orðin 3;4 ára gömul hafa þau náð tökum á 

sautján samhljóðum: lokhljóðunum [pʰ], [p], [tʰ], [t], [cʰ], [c], [kʰ] og [k], nefhljóðunum 

[m] og [n], önghljóðunum [v], [f], [s], [j], [h], [ç] og hliðarhljóðinu [l], þ.e. þau bera 

þessi hljóð rétt fram í ≥75% tilfella. Börnin bera önghljóðin [θ], [ð] og [x] rétt fram í 

50-74% tilfella en [ɣ] og [r] aðeins í ≤49% tilfella. Af þeim fjórum hljóðum sem börnin 

eiga erfiðast með eru þrjú önghljóð, þ.e. [θ], [ð] og [ɣ], en hafa náð tökum á framburði 

annarra önghljóða (sjá Þóru Másdóttur 2008:74). Samkvæmt niðurstöðum Þóru 

Másdóttur (2008) ná íslensk börn því fyrst valdi á önghljóðunum [v], [s] og [j], síðan 

[f], [ç] og [h], svo [θ], [ð] og [x] og að lokum ná þau valdi á [ɣ].  
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Í þeim tilfellum sem börnin hafa rangan framburð á orðum koma fram ýmis 

hljóðferli hjá þeim. Alls koma fram nítján hljóðferli hjá börnunum við 2;49 ára aldur en 

þau algengustu eru brottfall hljóðs úr samhljóðaklasa, einföldun samhljóðaklasa, 

brottfall samhljóðs í bakstöðu, h-hljóðun á samhljóðaklösum (e. h-isation (clusters)) og 

tannhljóðun. Fimmta algengasta hljóðferlið, ásamt tannhljóðun, er h-hljóðun á stökum 

hljóðum í framstöðu (e. h-isation (single segm.)) en það er einmitt aðal umfjöllunarefni 

þessarar ritgerðar þar sem það hljóðferli er áberandi hjá Birtu ásamt h-hljóðun á 

samhljóðklösum í framstöðu eins og rætt verður um í kafla 4. Við 2;4 ára aldur nota 15 

af 28 börnum h-hljóðun á stökum hljóðum í framstöðu í rannsókn Þóru, þ.e. rúmlega 

50% barnanna skipta samhljóði í framstöðu út fyrir /h/ í einhverju tilfelli (sjá Þóru 

Másdóttur 2008:92). Hljóðferlunum fækkar úr nítján niður í sextán þegar börnin ná 3;4 

ára aldri. Algengasta hljóðferlið er enn brottfall hljóðs úr samhljóðaklasa sem kemur 

fram hjá 25 af 28 börnum. Þar á eftir koma hljóðferlin framstæð tunga, varahljóðun, 

tannhljóðun og einföldun samhljóðaklasa. Hljóðferlið h-hljóðun á stökum hljóðum í 

framstöðu er fallið af listanum sem bendir til þess að það hljóðferli hafi birst hjá undir 

10% af börnunum (sjá Þóru Másdóttur 2008:94).  

Hjá börnunum níu með seinkun í málþroska kemur í ljós að sex þeirra nota 

hljóðferlið h-hljóðun á stökum samhljóðum. H-hljóðunin á stökum samhljóðum er 

fjórða algengasta hljóðferlið hjá börnunum en alls koma 31 hljóðferli fram hjá þeim. 

Algengasta hljóðferlið er brottfall hljóðs úr samhljóðaklasa sem kemur fram hjá öllum 

börnunum. Þar á eftir koma hljóðferlin einföldun á samhljóðaklasa og h-hljóðun á 

samhljóðaklösum en bæði koma fyrir hjá átta af níu börnum (sjá Þóru Másdóttur 

2008:171).  

Í töflu 6 koma fram þau hljóð sem börnin með seinkun í málþroska skipta út 

fyrir /h/. Þar sést að þau nota /h/ sem skiptihljóð fyrir stök samhljóð í framstöðu í 88 

tilfellum. Langalgengast er að börnin setji það í stað [θ], en það gerist í 27 tilfellum. Þar 

á eftir koma skipti á /h/ fyrir [f] sem kemur fyrir í fjórtán tilfellum, í tólf tilfellum er það 

sett í stað [s], í tíu tilfellum í stað [ç], í sjö tilfellum í stað [r] og í fimm tilfellum í stað 

[kʰ]. Hinum hljóðunum, sem sjást í töflu 6, var skipt út fyrir /h/ í færri en fimm tilfellum 

(sjá Þóru Másdóttur 2008:173).        

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Þessi nítján hljóðferli birtust hjá 10% eða fleiri. Þau sem komu fram hjá undir 10% barna voru ekki talin 
með. 	  
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Tafla 6                                                                                                                                 

Ef niðurstöður barnanna með eðlilegan málþroska við 2;4 ára aldur eru bornar 

saman við niðurstöður þeirra við 3;4 ára aldur kemur í ljós að hljóðferlum sem börnin 

nota fækkar töluvert með aldrinum og einnig hversu oft hvert hljóðferli kemur fyrir. Það 

kemur einnig í ljós að h-hljóðun á hljóðum í framstöðu er nær alveg horfin þegar börnin 

ná 3;4 ára aldri, þ.e. við 2;4 ára aldur kemur það hljóðferli fram hjá rúmlega helmingi 

barnanna en minna en 10% þeirra nota það við 3;4 ára aldur. Hjá börnunum með 

seinkun í málþroska kemur h-hljóðun á hljóði í framstöðu fram hjá sex af níu börnum 

og er mjög algengt hljóðferli. Þessar niðurstöður, þ.e. að börnin með eðlilegan 

málþroska nota hljóðferlið h-hljóðun ekki lengur við 3;4 ára aldur en börnin með 

seinkun í málþroska eru enn að nota það við 4;1-5;5 ára aldur, benda til þess að börn 

með seinkun í málþroska séu lengur að tileinka sér réttan framburð en börn með 

eðlilegan málþroska og svipi því til yngri barna í málþroska, eins og við mátti búast.  

 

4. Framburðarrannsókn á Birtu 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknina á Birtu en Málhljóðapróf ÞM (2011) var 

lagt fyrir hana þrisvar sinnum með um tveggja mánaða millibili. Birta var 2;7:26, 2;9:21	  

og 2;11:29 ára gömul þegar prófið var lagt fyrir hana. Stuttu áður en prófið var lagt fyrir 

hana í fyrsta skiptið var mjög erfitt að skilja hana, þá sérstaklega fyrir þá sem ekki 

þekkja hana vel. Hún var nýbyrjuð á leikskóla þegar rannsóknin hófst og hafði henni 

farið mikið fram á skömmum tíma. Hér á eftir verður fjallað um framburðarprófið sem 

lagt var fyrir hana og hvernig prófunin fór fram. Rætt verður um h-hljóðun á stökum 

hljóðum og samhljóðaklösum í framstöðu í máli hennar og að lokum verða niðurstöður 

úr athuguninni á henni bornar saman við þær framburðarrannsóknir sem fjallað var um í 

kafla 3.  	  

/h/ skipt út fyrir: Tilfelli /h/ skipt út fyrir: Tilfelli 
[θ] 27 [f] 14 
[s] 12 [ç] 10 
[r] 7 [kʰ] 5 
[r ̥] 4 [pʰ] 2 
[tʰ] 2 [j] 2 
[n] 1 [l ̥] 1 

[n ̥] 1 Heild 88 
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4.1 Aðferðarfræði 

Prófið sem var notað er tilraunaútgáfa af Málhljóðaprófi Þóru Másdóttur 

talmeinafræðings en það samdi hún árið 2011. Tilgangur Málhljóðaprófsins er að kanna 

hvaða samhljóð og samhljóðaklasa börn hafa tileinkað sér í framstöðu, innstöðu og 

bakstöðu. Prófið samanstendur af 99 orðum, öll með annað hvort samhljóð eða 

samhljóðaklasa í framstöðu, innstöðu og/eða bakstöðu. Prófinu er skipt í tvo hluta. Í 

fyrri hlutanum eru athuguð stök samhljóð í framstöðu, innstöðu og bakstöðu en í síðari 

hlutanum eru athugaðir samhljóðaklasar í framstöðu, innstöðu og bakstöðu. Í fyrri 

hlutanum er hljóðunum skipt eftir aldursflokkum, þ.e. til að sýna hvaða hljóð börn eiga 

að hafa tileinkað sér við ákveðinn aldur, en þá flokka ber þó að taka með varúð þar sem 

aldur er ekki besta viðmiðið þegar kemur að máltöku barna.  

Í orðunum í fyrri hluta prófsins, þ.e. þar sem stök samhljóð í framstöðu, 

innstöðu og bakstöðu eru prófuð, koma fram öll íslensk samhljóð fyrir utan [m]̥, [ɲ], 

[ŋ], [ɲ̊] og [ŋ]̊. Tafla 7 sýnir að öll samhljóðin nema [x], [ɣ] og [ð] koma fyrir stök í 

framstöðu í prófinu enda geta þessi hljóð ekki staðið fremst í orðum í íslensku, sjá kafla 

2.3. Öll samhljóð nema [h], [ç], [n]̥, [l]̥, [θ] og [r ̥] koma fyrir í orðum í innstöðu og 

aðeins samhljóðin [m], [n], [pʰ], [tʰ], [kʰ], [f], [s], [l]̥, [θ], [r ̥], [x] og [ɣ], þ.e. um 

helmingur samhljóðanna, koma fyrir í bakstöðu orða í prófinu. Sum hljóðanna eru 

prófuð í fram-, inn- og bakstöðu orða, sum á tveimur af þremur stöðum en aðeins eitt 

kemur fyrir á einum stað, þ.e. [ð] sem kemur aðeins fyrir í innstöðu orðsins greiða í 

prófinu.  
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Tafla 7 

Stök samhljóð Framstaða Innstaða Bakstaða 
[m] mús – mamma – blóm ✓ ✓ ✓ 

[n] nef – renna – ljón ✓ ✓ ✓ 

[p] bangsi – kubbar ✓ ✓  
[t] datt – koddi ✓ ✓  
[k] gaffall – gaggalagó/gaggagó ✓ ✓  
[j] jakki – bleia ✓ ✓  
[v] vasi – afi ✓ ✓  
[h] húfa ✓   
[l] lita - peli ✓ ✓  
[c] gíraffi – gluggi ✓ ✓  
[pʰ] peysa – sápa – skip ✓ ✓ ✓ 

[tʰ] tennur – fata – út ✓ ✓ ✓ 

[kʰ] kona – moka – bók ✓ ✓ ✓ 

[f] fíll – kaffi – voff ✓ ✓ ✓ 

[cʰ] kjóll – kíkja ✓ ✓  
[s] sól – lesa – hús  ✓ ✓ ✓ 

[ð] greiða                                                                                                ✓  
[ç] hjóla ✓   

[l]̥ hlaupa – spil ✓  ✓ 

[θ] þumall – brauð ✓  ✓ 

[ɣ] - [x] fluga – sög   ✓ ✓ 

[r] rigning – skæri ✓ ✓  

[r ̥] hringur – hár ✓  ✓ 

[n]̥ hnífur ✓   

(Þóra Másdóttir 2011) 

Samhljóðaklasar voru einnig prófaðir í fram-, inn- og bakstöðu og þá má sjá í 

töflu 8. Prófaðir voru mismunandi klasar eftir stöðu í orði, þ.e. klasarnir sem prófaðir 

voru í framstöðu voru ekki prófaði í inn- og bakstöðu, fyrir utan [sp], [st] og [sk] sem 

komu bæði fyrir í orðum í framstöðu og innstöðu. Af samhljóðaklösunum sem prófaðir 

voru eru framstöðuklasarnir langflestir, þ.e. 27, á meðan innstöðuklasar eru 16 og fæstir 

voru bakstöðuklasarnir eða aðeins 4.   
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Tafla 8 

Framstöðuklasar Innstöðuklasar Bakstöðuklasar   

[pʰr]   prinsessa [lt]     elda  [tl ̥]     bíll 
[pʰl]   plástur [nt]    hundur [kl ̥]    fugl 
[pr]    brú [l ̥p]    stelpa [mp]  lamb 

[pl]    blása [l ̥t]     bolti [xt]    hægt 
[tʰr]   tromma [l ̥k]    mjólka  

[tʰv]   tveir [tl]     hella 
[tr]     draugur [hpl]  epli 
[kʰr]   krummi [hk]   dúkka 
[kʰl]   klukka [kl]    nagli 
[kr]    grís [ŋ̊k]   banka 
[kl]    glas [m ̥p]  lampi 
[fr]    froskur [sp]    geispa 
[fl]    flauta [st]     hestur 
[sp]   spil [sk]    fiskur 
[st]    stóll [r ̥t]     hjarta 
[sk]   skór [ðr]    blaðra 
[sc]   skegg  
[sm]  smekkur 
[stn]   snúð 
[sv]   svín 
[stl]   slanga 

[sj]    sjór 
[str]   strætó – strákur 
[skr]  skríða 
[θr]    þrír 
[θv]   þvottavél 
[pj]   bjalla                           

        (Þóra Másdóttir 2011) 

Eins og áður sagði var prófið lagt fyrir Birtu þrisvar sinnum en í fyrsta skiptið 

var það hluti af verkefni sem sett var fyrir í áfanganum Tal- og málmein þar sem Þóra 

Másdóttir kenndi tvo tíma. Prófið fór þannig fram að rannsakandi heimsótti Birtu til að 

leggja fyrir hana prófið. Þóra Másdóttir hafði útbúið glærur með myndum af þeim 

orðum sem koma fyrir í prófinu en ekki voru myndir fyrir öll orðin. Rannsakandi sýndi 

Birtu myndirnar og spurði hana hvað væri á þeim. Í fyrstu prófuninni var mikið um að 
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Birta þekkti ekki það sem kom fyrir á myndunum en stuttu seinna kom í ljós að hún sér 

mjög illa og þurfti því á gleraugum að halda. Þegar hún gat ekki nefnt orðin á 

myndunum gaf rannsakandi henni þau upp og spurði hvort hún gæti endurtekið orðin 

fyrir sig. Þetta þurfti einnig að gera við þau orð sem ekki voru á myndunum. Þessi 

aðferð gekk í raun mun betur með Birtu vegna þess hve illa hún sá, hún var töluvert 

fljótari með prófið þegar myndirnar voru ekki notaðar. Það hafði þó engin áhrif á 

framburð hennar þar sem framburðarfrávikin komu jafn vel í ljós þegar hún var beðin 

um að endurtaka orð og þegar hún sagði orðið sjálf út frá myndunum. Á meðan á 

prófinu stóð var upptökutæki í gangi til að auðvelda skráningu.   

4.2 Niðurstöður 

Í fyrstu prófun á framburði Birtu kom í ljós mikil notkun á h-hljóðun í framstöðu hjá 

henni, bæði á stökum samhljóðum og samhljóðaklösum. Annað algengt framburðar-

frávik hjá henni var einföldun á samhljóðaklasa sem verður ekki til umfjöllunar hér. Í 

töflu 9 eru sýnd þau orð sem verða fyrir h-hljóðun hjá Birtu, þ.e. þar sem stöku hljóði í 

framstöðu er skipt út fyrir /h/ eða fyrra hljóði í samhljóðaklasa, og sýndur réttur 

framburður þeirra og svo framburður Birtu.  

Tafla 9   

H-hljóðun á einu samhljóði í 
framst. 

Réttur framburður Framburður Birtu 

Nef [nɛːv] [hɛːv] 
Tennur [tʰɛnːʏr] [hɛnːʏr] 
Tveir [tʰveiːr] [r ̥eiːr] 
Kona [kʰɔːna] [hɔːna] 
Koddi [kʰɔtːɪ] [hɔtːɪ] 
Fata [faːta] [haːta] 
Fíll [fitl ̥] [hitl ̥] 
Fluga [flʏːɣa] [l ̥ʏɣa] 
Fugl [fʏkl̥] [hʏkl̥] 
Hlaupa [l ̥œiːpa] [hœiːpa] 
Hjarta  [çar ̥ta] [hanta] 
Hjóla [çouːla] [houːla] 
Jakki [jahcɪ] [hahcɪ] 
Vasi [vaːsɪ] [haːsɪ] 
Voff [vɔfː] [hɔfː] 
Þumall [θʏːmatl ̥] [hʏːmatl ̥] 
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Í töflunni sést að þau hljóð sem skipt er út fyrir /h/ eru [n], [tʰ], [kʰ], [f], [l]̥, [ç], [j], [v] 

og [θ]. Þessi hljóð skiptast í eitt nefhljóð, tvö lokhljóð, fimm önghljóð og eitt 

hliðarhljóð en önghljóðin eru áberandi flest. Hér er gengið út frá greiningu Eiríks 

Rögnvaldssonar (1993) á [l̥], [r]̥, [n]̥ og [ç]. Hann gerir ráð fyrir því að þessi hljóð séu 

/hl/, /hr/, /hn/ og /hj/ í baklægri gerð en svo verki samsteypuregla sem færi þáttinn 

[+sperrt raddglufa] af /h/ yfir á /l/, /r/, /n/ og /j/. Við það verða þau órödduð og /h/ 

hverfur sem sjálfstæð eind og út kemur [l]̥, [r̥], [n ̥] og [ç] (sjá Eirík Rögnvaldsson 

1993:56-57). Í töflu 10 eru síðan þau orð sem hafa samhljóðaklasa í framstöðu og Birta 

setur /h/ í staðinn fyrir allan klasann en ekki bara fyrra hljóðið. 

Tafla 10 

H-hljóðun samhljóðaklasa í framst. Réttur framburður Framburður Birtu 

Blóm [plouːm] [houːm] 
Krummi [kʰrʏmːɪ] [hʏmːɪ] 
Þvottavél [θvɔhtavjɛːl ̥] [hɔhtahjɛːl ̥] 
Ljón [ljouːn] [houːn] 
Blása [plauːsa] [hauːsa] 
Flauta [flœiːta] [hœiːta] 
Greiða [kreiːða] [heiːða] 
Þrír [θriːr] [hiːr] 
 

Þau hljóð sem bætast hér við þau stöku hljóð sem Birta skiptir út fyrir /h/ eru 

[p], [l] og [k] en hin hljóðin, þ.e. [f], [kʰ], [v] (í þvottavél) og [θ],  sem einnig koma hér 

fram hafa þegar verið talin upp í töflu 9. Það eru því 12 samhljóð sem Birta skiptir út 

fyrir /h/ í framstöðu í prófinu. Þessi hljóð má sjá í töflu 11 og þar er þeim raðað eftir 

myndunarstað og myndunarhætti. Þau hljóð í töflunni sem eru skáletruð og inni í sviga 

eru þau hljóð sem hún skipti ekki út fyrir /h/ í öllum tilfellum.  
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Tafla 11  

  Varir Tannberg/ Fram-  Uppgómur/      Raddbönd 
      tennur  gómur    gómfilla  
 
Lok- Frábl.        (tʰ)         (kʰ) 
hljóð Ófrábl.  (p)          (k) 
 
Öng- Rödduð   v      j 
hljóð Órödduð  (f)     θ     ç 
 
Nef- Rödduð      (n) 
hljóð  Órödduð 
 
Hliðar- Rödduð      (l) 
hljóð Órödduð       l ̥
 
Sveiflu-  Rödduð 
hljóð  Órödduð 
  

 Í töflu 11 sést að þau hljóð sem Birta skiptir út fyrir /h/ skiptast í eitt nefhljóð 

(skipt út í einu orði), tvö lokhljóð (skipt út í þremur orðum) og fjögur önghljóð (skipt út 

í sjö orðum). Athyglisvert er að þau hljóð sem er í öllum tilfellum skipt út fyrir /h/ eru 

öll önghljóð, þ.e. [θ], [ç], [j] og [v], fyrir utan [l ̥], og þetta eru öll þau önghljóð sem geta 

komið fyrir í framstöðu í íslensku fyrir utan [f] og [s], þ.e. hin önghljóðin koma aðeins í 

inn- eða bakstöðu. Önghljóðinu [f] skiptir hún út fyrir /h/ í öllum tilfellum þar sem [f] 

stendur stakt í framstöðu og tvisvar þar sem það er fyrra hljóð í samhljóðaklasa en í einu 

orði, þ.e. froskur, heldur hún f-inu en fellir r-ið brott, þ.e. [fɔskʏr], og í einu orði, þ.e. 

fiskur, notar hún /s/ sem skiptihljóð fyrir /f/ og segir [sɪskʏr]. Í orðunum hlaupa, hjóla 

og hjarta fellir hún síðara hljóðið í klasanum burt þannig að eftir stendur /h/. Hin 

hljóðin sem hún skiptir út fyrir /h/, þ.e. lokhljóðin [p], [tʰ], [kʰ], [k], nefhljóðið [n], og 

hliðarhljóðið [l], ber hún rétt fram í einhverju tilfelli í prófinu en í öðrum tilfellum 

skiptir hún því út fyrir /h/. Eins og áður sagði skipti hún hliðarhljóðinu [l]̥ út fyrir /h/ en 

það hljóð, þ.e. [l]̥, kom aðeins fyrir í einu orði í prófinu, þ.e. hlaupa.  

 Í töflu 12 má sjá þau hljóð sem Birta ber alltaf rétt fram. Þar má sjá að hún hefur 

náð valdi á fjórum lokhljóðum, þ.e. [pʰ], [t], [cʰ] og [c], tveimur önghljóðum, þ.e. [s] og 

[h], tveimur nefhljóðum, þ.e. [m] og [n]̥, og einu sveifluhljóði, þ.e. [r]̥. Sveifluhljóðið 

[r] kemur ekki fram í töflu 12 þar sem Birta skipti því út fyrir [l] í orðinu rigning og 

sagði ligling.  
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Tafla 12 

 
  Varir Tannberg/ Fram-  Uppgómur/      Raddbönd 

      tennur  gómur    gómfilla  
 
Lok- Frábl.  pʰ           cʰ        
hljóð Ófrábl.       t     c        
 
Öng- Rödduð         
hljóð Órödduð       s                   h 
 
Nef- Rödduð  m      
hljóð  Órödduð       n ̥
 
Hliðar- Rödduð       
hljóð Órödduð 
 
Sveiflu- Rödduð 
hljóð  Órödduð       r ̥ 
 
  

 Í niðurstöðum annarrar prófunar á Birtu kemur í ljós að frávikum hjá henni í 

framburði hefur fækkað töluvert. Frávikið einföldun á samhljóðaklasa er nánast horfið 

og h-hljóðun hefur einnig minnkað. Þau hljóð sem hún skiptir enn út fyrir /h/ eru [v],  

[f],  [θ] og  [ç] eins og sést í töflu 13.  Þetta eru allt önghljóð  eins  og flest þeirra  hljóða 

Tafla 13 

  
  Varir Tannberg/ Fram-  Uppgómur/      Raddbönd 

      tennur  gómur    gómfilla  
 
Lok- Frábl.             
hljóð Ófrábl.             
 
Öng- Rödduð  (v)       
hljóð Órödduð  (f)     θ     ç 
 
Nef- Rödduð        
hljóð  Órödduð 
 
Hliðar- Rödduð       
hljóð Órödduð    
 
Sveiflu- Rödduð 
hljóð  Órödduð 
 

sem alltaf var skipt út fyrir /h/ í fyrstu prófuninni, sbr. töflu 11. [j] er ekki lengur meðal 

þeirra hljóða sem skipt er út með /h/ og hefur hún náð fullum tökum á því eins og sést í 

töflu 14 þar sem þau hljóð sem hún ber alltaf rétt fram í annarri prófun eru sett upp eftir 

myndunarstað og myndunarhætti. Eins og í fyrstu prófun ber Birta orð með [f] í 
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framstöðu stundum rétt fram en í öðrum tilfellum setur hún /h/ í staðinn. Þetta á einnig 

við um [v] í þessari prófun. Önghljóðunum [θ] og [ç] skiptir hún þó enn út fyrir /h/ í 

öllum tilfellum í prófinu. 

Tafla 14 

 
  Varir Tannberg/ Fram-  Uppgómur/      Raddbönd 

      tennur  gómur    gómfilla  
 
Lok- Frábl.  pʰ      tʰ     cʰ       kʰ 
hljóð Ófrábl.  p      t     c       k 
 
Öng- Rödduð        j 
hljóð Órödduð        s                   h 
 
Nef- Rödduð  m      n 
hljóð  Órödduð        n ̥
 
Hliðar- Rödduð        l 
hljóð Órödduð        l ̥
 
Sveiflu- Rödduð        r 
hljóð  Órödduð        r ̥ 
	  
  

 Þegar prófið er lagt fyrir Birtu í annað skiptið eru aðeins fjögur orð eftir þar sem 

hún setur /h/ í stað stakra samhljóða í framstöðu en í fyrri prófuninni voru þau 16. Hún 

setur /h/ í stað fyrra samhljóðs í samhljóðaklasa í þremur tilfellum og í stað 

samhljóðaklasa í fimm orðum. Í töflu 15 sjást bæði þau orð með stöku samhljóði í 

framstöðu  og  samhljóðaklasa  sem hún  ber  enn  vitlaust  fram,  þ.e.  beitir   h-hljóðun.  

Tafla 15 

H-hljóðun í framstöðu Réttur framburður Framburður Birtu 

Vasi [vaːsɪ] [haːsɪ] 
Fata [faːta] [haːta] 
Fíll [fitl ̥] [hitl ̥] 
Þumall [θʏːmatl ̥] [hʏːmatl ̥] 
Fluga [flʏːɣa] [hʏɣa] 
Þvottavél [θvɔhtavjɛːl ̥] [hɔhtahjɛːl ̥] 
Flauta [flœiːta] [hœiːta] 
Hjóla [çouːla] [houːla] 
Hjarta  [çar ̥ta] [har ̥ta] 
Þrír [θriːr] [r ̥iːr] 
Froskur [frɔskʏr] [r ̥ɔskʏr]  
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Þetta eru allt sömu orðin og í fyrstu prófun fyrir utan eitt orð sem hefur bæst við, þ.e. 

orðið froskur sem hún bar áður fram [fɔskʏr] en verður núna [r̥ɔskʏr]. Framburður 

þeirra orða sem koma fram í töflu 15 er ekki í öllum tilfellum sá sami og í fyrstu prófun. 

Það á þó aðeins við um þau orð sem hafa samhljóðaklasa í framstöðu. Orðið fluga var 

áður [l̥ʏːɣa] hjá henni en er nú [hʏɣa]. Hún setur /h/ í stað fl- en áður hélt hún l-inu inni 

en skipti f-inu út fyrir /h/. Í orðinu þrír hefur hún einnig breytt um framburð, þ.e. í 

fyrstu prófun setti hún /h/ í stað þr- en í þessari prófun heldur hún r-inu inni og segir 

[r̥iːr] í stað [hiːr] sem hún gerði áður. Hin orðin fá sama framburð og í fyrstu prófun.  

Í þriðju og síðustu prófun á Birtu koma engin frávik í framburði fram hjá henni á 

hljóðum í framstöðu. H-hljóðun og einföldun samhljóðaklasa er alveg horfin úr máli 

hennar ásamt öðrum framburðarfrávikum sem höfðu þó aðeins komið fyrir í örfáum 

orðum í fyrstu tveimur prófunum. Á u.þ.b. fjórum mánuðum náði Birta því tökum á 

réttum framburði og sagði skilið við þau frávik sem höfðu sett svip á framburð og 

skiljanleika máls hennar. Niðurstöður Birtu eru í samræmi við þann hluta kenningar 

Jakobsons (1968) og Linell og Jennische (1980) að þau hljóð sem börn noti sem 

skiptihljóð séu lík þeim hljóðum sem þau eru sett í staðinn fyrir vegna þess að hún setur 

/h/ aðallega í stað annarra önghljóða.  

4.3 Umræða og samanburður við fyrri rannsóknir 

Það sem niðurstöðurnar í kafla 4.2 leiða í ljós er að á u.þ.b. fjögurra mánaða tímabili, 

þ.e. frá því að Birta var 2;7:26 ára þar til hún varð 2;11:29 ára, hurfu öll framburðar-

frávik í framstöðu úr máli hennar. Í byrjun þessa tímabils komu nokkur hljóðferli fram 

hjá henni en þau algengustu voru einföldun samhljóðklasa og h-hljóðun, en það 

síðarnefnda var aðalumfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Birta notaði h-hljóðun bæði á 

stök samhljóð í framstöðu og samhljóðaklasa í framstöðu. Í samhljóðaklösum setti hún 

/h/ ýmist í stað fyrra hljóðsins í klasanum eða í stað beggja. Í fyrstu prófun notaði hún 

h-hljóðun í 24 tilfellum. Þau hljóð sem urðu alltaf fyrir h-hjóðun í fyrstu prófun voru 

alls fimm, fjögur önghljóð, þ.e. öll þau önghljóð sem geta staðið í framstöðu fyrir utan 

/f/ og /s/, og eitt hliðarhljóð, en þau sem voru í einhverju tilfelli skipt út fyrir /h/ voru sjö 

talsins. Það þýðir því að í heildina urðu 12 hljóð alltaf eða í einhverju tilfelli fyrir          

h-hljóðun hjá Birtu þegar hún var 2;7:26 ára. U.þ.b. tveimur mánuðum síðar notaði hún 

h-hljóðun í 11 tilfellum sem er rúmlega helmingi sjaldnar en tveimur mánuðum fyrr. 

Þau hljóð sem urðu alltaf fyrir h-hljóðun á þessum aldri hjá henni voru aðeins tvö, bæði 
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önghljóð, en þau sem hún skipti út fyrir /h/ í einhverju tilfelli voru einnig tvö önghljóð. 

Það voru því aðeins fjögur hljóð, öll önghljóð, sem urðu fyrir h-hljóðun hjá henni í 

öllum eða einhverju tilfelli en önnur hljóð bar hún rétt fram. Í þriðju og síðustu prófun 

komu engin frávik í framstöðu fram hjá henni en þá var hún orðin 2;11:29 ára. Ef 

niðurstöðurnar eru skoðaðar í samanburði við styrkleika hljóða sem kom fram í (1) sést 

að hún nær fyrst tökum á sterkustu og veikustu hljóðunum, þ.e. lokhljóðum og 

hljómendum, en síðar á þeim sem eru mitt á milli, þ.e. órödduðum og rödduðum 

önghljóðum. 

 Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar í ljósi niðurstaðna úr þeim tveimur 

rannsóknum sem fjallað var um í 3. kafla sést að niðurstöður Birtu eru í samræmi við 

niðurstöður hinna rannsóknanna, þ.e. hvað varðar það hvenær h-hljóðun hverfur úr máli 

barna. Rannsókn Indriða Gíslasonar og samstarfsmanna var reyndar gerð á eldri börnum 

en þó gefa niðurstöður þeirrar rannsóknar góða vísbendingu um það hvenær börn hætta 

að nota h-hljóðun. Það kom í ljós hjá Sigurði Konráðssyni að ekkert þeirra 92 barna sem 

hann fjallaði um notaði h-hljóðun við fjögurra ára aldur, en aldur barnanna var reyndar 

á bilinu 3;5-4;5 ára. Þau höfðu þó t.d. ekki öll náð tökum á sumum önghljóðum. 

Önghljóðinu [h] var aldrei skipt út fyrir annað og það var heldur aldrei notað sem 

skiptihljóð fyrir önnur hljóð. Þetta sýnir að h-hljóðunin hefur horfið við u.þ.b. 3;5-4;5 

ára aldur. Önnur önghljóð sem koma fyrir í framstöðu, t.d. [f], [j] og [v], var skipt út 

fyrir önnur hljóð í fimm eða færri tilfellum í rannsókn Sigurðar Konráðssonar. Það 

þýðir að börnin hafa náð nokkuð góðum tökum á framburði önghljóða við fjögurra ára 

aldur og eru niðurstöður Birtu í samræmi við það, þ.e. hjá henni hefur h-hljóðun á 

önghljóðum horfið fyrir þann aldur.  

Rannsókn Þóru Másdóttur var gerð á börnum með eðlilegan málþroska þegar 

þau voru 2;4 ára og svo aftur þegar þau voru 3;4 ára. Niðurstöður hennar á h-hljóðun 

sýndu að við 2;4 ára aldur notuðu 50% barnanna h-hljóðun í einhverju tilfelli en við 3;4 

ára aldur kom það ferli aðeins fram hjá undir 10% þeirra. Ef niðurstöður Birtu eru 

skoðaðar í samanburði við niðurstöður Þóru Másdóttur (2008) í töflu 4 kemur í ljós að 

við fyrstu prófun á Birtu, þ.e. þegar hún var 2;7:26 ára, hefur hún ekki náð tökum á 

tveimur af þremur önghljóðum, þ.e. sem geta staðið í framstöðu, sem börnin, við 2;4 ára 

aldur, í rannsókn Þóru höfðu í yfir 75% tilfella náð tökum á. Hún hafði hins vegar náð 

tökum á tveimur af þremur önghljóðum í framstöðu sem börnin hjá Þóru báru aðeins 

rétt fram í 50-74% tilfella en hún hafði ekki náð tökum á því önghljóði sem börnin báru 

aðeins rétt fram í undir 49% tilfella. Í annarri prófun á Birtu voru aðeins tvö önghljóð 
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sem hún hafði ekki náð tökum á og annað þeirra, þ.e. [θ], höfðu börnin í rannsókn Þóru 

rétt í 50-74% tilfella. Má því segja að Birta hafi verið aðeins seinni en börnin í rannsókn 

Þóru að ná tökum á nokkrum önghljóðum en líkt og hjá Birtu við 2;11:29 ára var          

h-hljóðun ekki lengur að heyra hjá þeim við 3;4 ára aldur. Þóra athugaði einnig níu börn 

með seinkun í málþroska en þau voru á aldrinum 4;1-5;5 ára. Hjá þeim var h-hljóðun 

mjög algengt hljóðferli en þau notuðu það í 88 tilfellum. Börn með seinkun í málþroska 

nota því h-hljóðun og önnur hljóðferli lengur en börn með eðlilegan málþroska. 

 

5. Lokaorð  

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um framburð og framburðarfrávik barna og þá einna 

helst notkun h-hljóðunar hjá Birtu. Rætt var um hljóð- og hljóðkerfisfræði og þá helst 

þau atriði sem tengjast önghljóðum. Tvær rannsóknir á framburði íslenskra barna voru 

skoðaðar og helstu niðurstöður þeirra birtar, en reynt var að veita niðurstöðum sem 

svipuðu til niðurstaðna Birtu sérstaka athygli.  

 Helstu niðurstöður úr framburðarprófinu sem lagt var fyrir Birtu sýndu að          

h-hljóðun var áberandi frávik hjá henni ásamt einföldun á samhljóðaklösum í framstöðu 

en það síðarnefnda var ekki til umfjöllunar hér. Birta setti /h/ aðallega í staðinn fyrir 

önghljóð sem geta komið fyrir í framstöðu, en þó aldrei í stað /s/. Þó svo að oft hafi 

verið sýnt fram á, m.a. í þeim rannsóknum sem fjallað var um hér, að /s/ sé eitt þeirra 

hljóða sem börn læri síðast er ekki hægt að segja það um Birtu, hún hvorki skiptir því út 

fyrir annað hljóð né fellir það brott. Frávikum fór töluvert fækkandi hjá Birtu milli 

fyrstu og annarrar upptöku en í þeirri þriðju var ekki að heyra nein frávik hjá henni í 

framburði á samhljóðum í framstöðu. Í fyrstu prófun voru það önghljóðin [f], [v], [θ], 

[j] og [ç], lokhljóðin [p], [k], [kʰ] og [tʰ], nefhljóðið [n] og hliðarhljóðin [l] og [l̥] sem 

urðu fyrir h-hljóðun hjá henni en í annarri prófun stóðu önghljóðin [f], [v], [θ] og [ç] 

aðeins eftir. Þetta bendir til þess að önghljóðin [f], [v], [θ], [j] og [ç] séu þau hljóð sem 

Birta nær síðast tökum á, þ.e. framburður þeirra vefst lengur fyrir henni en framburður 

annarra hljóða. Hún nær fyrst tökum á þeim hljóðum sem eru sterk og veik, þ.e. 

lokhljóðum og hljómendum, en síðar á þeim hljóðum sem standa mitt á milli á 

styrkleikaskalanum, þ.e. órödduðum og rödduðum önghljóðum.      

Helstu niðurstöður úr hinum rannsóknunum tveimur eru þær að h-hljóðun á 

samhljóðum í framstöðu er svo til horfin úr máli barna þegar þau ná um 3;5-4;0 ára 

aldri. Niðurstöður Birtu passa vel við þessar niðurstöður þar sem h-hljóðun hjá henni 
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var horfin þegar hún var prófuð í síðasta skiptið, þ.e. þegar hún átti örfáa daga í 3 ára 

afmælið sitt. Hún var aðeins seinni en börnin í rannsókn Þóru Másdóttur (2008) að ná 

tökum á nokkrum önghljóðum en h-hljóðun var horfin úr máli hennar á svipuðum tíma 

og hjá þeim.    
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