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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram til BA-prófs í almennum málvísindum á Hugvísindasviði 

Háskóla Íslands. Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er málþroski barna og áhrif félagslegra 

þátta á hann. Sérstaklega er fjallað um þau áhrif sem samfélagsleg staða foreldra 

(móður) getur haft en þar er einkum litið til tekna, starfs og menntunar. Aðallega er litið 

til erlendra rannsókna á þessu efni þar sem m.a. eru skoðuð áhrif samfélagslegrar stöðu 

á orðaforða barna og setningafræði. Þó er einnig horft til íslenskra rannsókna, bæði á 

sviði málbreytinga og málþroska, þar sem menntun foreldra og áhrif hennar eru tekin til 

athugunar. 

Niðurstöður erlendra rannsókna, þar sem þátttakendur voru börn, sýna í mörgum 

tilvikum tengsl á milli samfélagslegrar stöðu foreldra (mæðra) og málþroska barna. 

Einnig leiða niðurstöður í ljós áhrif þess hvernig foreldrar (mæður) tala við börn sín, 

þ.e. ílag þeirra í málumhverfi barnanna hefur mótandi áhrif á málþroska þeirra. 

Niðurstöður rannsókna á málbreytingum í íslensku, þar sem þátttakendur voru börn og 

unglingar, og niðurstöður rannsókna á málþroska íslenskra barna sýna einnig marktæk 

tengsl á milli menntunar foreldra og málnotkunar/málþroska barnanna.   

Þrátt fyrir að rannsóknir sýni að samfélagsleg staða foreldra hafi áhrif á málþroska 

barna þá benda niðurstöður rannsókna til þess að það málumhverfi sem foreldrar bjóða 

börnum sínum upp á sé það sem mestu máli skiptir. Það hvernig mállegum samskiptum 

milli foreldra/umönnunaraðila og barna er háttað er því aðalatriðið, en mikilvægt er að 

tala mikið við börn og einnig að lesa fyrir þau. Þá hefur endurgjöf foreldra í samtölum, 

þar sem foreldrar endursegja og umorða það sem barnið segir, jákvæð áhrif á 

málþroska. 
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Inngangur 

Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á það hvernig félagslegar aðstæður geta 

haft áhrif á málþroska barna. Ljóst er að menn hafa hæfileika til þess að læra mál frá 

náttúrunnar hendi og séu börn heilbrigð og aðstæður eðlilegar ætti máltaka að ganga 

fyrir sig á eðlilegan hátt, óháð því hvar í heiminum barn elst upp. Sá líffræðilegi, 

meðfæddi búnaður, sem gerir börnum kleift að læra tungumál er þó ekki nægur einn og 

sér. Mikilvægt er að börn fái nauðsynlegt áreiti á máltökuskeiði til þess að örva þennan 

búnað og því skiptir ílag foreldra eða annarra í umhverfinu miklu máli. Ílag foreldris 

felst m.a. í því að tala mikið við barn sitt og lesa fyrir það. Einnig er sérstaklega gott að 

eiga í gagnkvæmum samskiptum með samtölum þar sem barnið talar og foreldrið veitir 

endurgjöf með því að endursegja og umorða það sem barnið sagði. Fræðimenn hafa lagt 

það fyrir sig að rannsaka áhrif mismunandi umhverfis og aðstæðna á málþroska barna. 

Ýmsir þættir geta haft áhrif á hann, s.s. menning, samfélagsleg staða foreldra, systkini, 

fjöltyngisaðstæður og margt fleira.  

Efnisskipan ritgerðarinnar er á þá leið að í 1. kafla verður farið stuttlega í forsendur 

máltökunnar og verður fjallað um nokkra félagslega þætti sem geta haft áhrif á 

málþroska barna. M.a. verður rætt um viðhorf fullorðinna til barna í þeim 

menningarheimi sem barnið elst upp í, röð barns innan systkinahóps, áhrif jafnaldra og 

það hvort barn elst upp í fjöltyngisumhverfi eða ekki. Í 2. kafla verður áherslan lögð á 

að skoða samfélagslegar aðstæður. Verður þar fyrst fjallað um eldri kenningar en svo 

verður sjónum beint sérstaklega að samfélagslegum aðstæðum foreldra og þá einkum 

mæðra. Rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig samfélagslegar aðstæður geta haft 

áhrif á málþroska barna, orðaforða þeirra, setningafræði o.fl., og er þá einkum litið til 

tekna, starfs og menntunar foreldra en einnig til aldurs mæðra. Aðallega verða teknar til 

athugunar erlendar rannsóknir á þessu efni þar sem það hefur ekki verið mikið 

rannsakað á Íslandi. Í 3. kafla verður þó leitast við að skoða sambærileg áhrif hér á 

landi. Þar verður bæði litið til rannsókna á sviði málbreytinga í íslensku, þar sem 

þátttakendur hafa verið börn og unglingar, en einnig verða skoðaðar rannsóknir á 

málþroska íslenskra barna. Í 4. kafla er svo samantekt og fáein lokaorð.  

 Máltaka barna og málþroski þeirra er ferli sem tekur mörg ár og margir þættir 

geta komið við sögu. Sumt liggur beint við að skoða en annað getur verið margþættara 

en svo að auðvelt sé að skoða það beint. Miðað við fyrirliggjandi upplýsingar, er varða 
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áhrif félagslegra þátta á málþroska barna, verður leitast við að skoða hvaða áhrif 

samfélagsleg staða foreldra (móður) getur haft á málþroska barna og að hve miklu leyti 

þessi áhrif eru til staðar í íslensku samfélagi.   

1. Máltaka barna 

1.1. Almennt um máltöku  

Mönnum er eðlislægt að tileinka sér mál en rannsóknir á mannsheilanum hafa sýnt að 

menn hafa sérhæfðar málstöðvar í heilanum. Hjá flestum eru málstöðvarnar staðsettar í 

vinstra heilahveli en það getur þó komið fyrir að þær séu í hægra heilahveli eða báðum 

(hjá örvhentum einstaklingum). Á þessum tilteknu stöðum í mannsheilanum býr því 

málið og málfræðin (Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:6, 9). Ekki er þó nægilegt að vera 

aðeins með líffræðilegan búnað, það þarf að örva hann til þess að máltakan gangi 

eðlilega fyrir sig. Örvunin fæst með gagnkvæmum samskiptum foreldris (eða annars 

umönnunaraðila) og barns og skiptir því ílag (e. input) foreldra í málumhverfi barnsins 

miklu máli. Börn verða að læra málið á máltökuskeiði, máltökunni eru því ákveðin 

tímamörk sett. Flest börn ná valdi á móðurmáli sínu á stuttum tíma og eru orðin 

altalandi um 4-6 ára aldur. Á þessu aldursskeiði hafa börn því náð valdi á málkerfinu að 

mestu leyti þó enn eigi þau eftir að öðlast meiri orðaforða og tileinka sér sumar reglur 

málsins. Aldur barna er ekki góður mælikvarði á málþroska þeirra þar sem börn eru 

misfljót til máls en þó ganga þau öll í gegnum svipuð stig þegar þau tileinka sér 

móðurmálið (Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:18; 2005:636; 2000:30-32).     

Barn verður að læra móðurmál sitt á máltökuskeiði en talað er um svonefndan 

markaldur í máltöku sem er tímabilið frá fæðingu og fram að kynþroska. Ef barn lærir 

ekki móðurmál sitt á þessum markaldri er ekki hægt að segja að það hafi neitt mál að 

móðurmáli. Rannsóknir benda til þess að eigi barn að ná fullum tökum á móðurmáli 

sínu þurfi máltakan að fara fram fyrir 4-6 ára aldurinn. Rannsóknir á heyrnarlausu fólki 

sem ekki lærði táknmál fyrr en eftir kynþroskaaldur sýna að það átti í miklum 

erfiðleikum með málfræði táknmálsins. Rannsóknir á heyrandi einstaklingum sem voru 

einangraðir frá málumhverfi á máltökuskeiði hafa leitt það sama í ljós. Þetta fólk getur 

tileinkað sér orð og merkingu þeirra en því tekst t.d. hvorki að ná fullum tökum á 

beygingum né þeim reglum sem gilda um setningagerð í móðurmálinu (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2000:30-32).   
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Stúlkan sem kölluð hefur verið Genie er þekkt dæmi um afleiðingar þess ef barn 

býr við einangrun frá málumhverfi. Hún ólst upp í algjörri einangrun frá mannlegu 

samfélagi þar til hún fannst 13 ára gömul en Genie hafði verið lokuð inni í herbergi á 

heimili sínu frá 18 mánaða aldri. Genie náði ekki tökum á málfræði enskunnar þrátt 

fyrir að hafa fengið mikla þjálfun eftir að hún fannst. Hún náði t.d. ekki tökum á 

orðaröð, beygði engin orð og lærði einungis orð úr opnu orðflokkunum (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2000:31). Þekkt er að heyrnarlaus börn heyrandi foreldra sem ekki tala 

táknmál ná að tjá sig með táknkerfi sem þau búa til sjálf. Táknkerfunum svipar til 

tungumála en þessi börn ná ekki að búa til fullgerð tungumál, nema þau séu fleiri en eitt 

saman. Þannig eru til dæmi um aðstæður þar sem nýtt tungumál hefur orðið til, t.d. í 

samfélagi heyrnarlausra í Níkaragva. Þetta ferli tekur þó langan tíma og það þarf 

málnotendur sem taka málið á máltökuskeiði til þess að skapa nýtt tungumál. Einnig eru 

til sjaldgæf dæmi þess að heyrandi börn heyrnarlausra foreldra heyri aðeins tungumál í 

gegnum sjónvarpsáhorf en þessi börn virðast ekki ná tökum á tungumálinu. Máltakan 

virðist verða að eiga sér stað í samskiptum barns við umönnunaraðila eða annað fólk 

(Hoff 2006:57-58; Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:9-10).   

Rétt er að benda á hina svokölluðu algildissmálfræði (e. Universal Grammar) en 

hún felur í sér þá hugmynd að þau málfræðiatriði sem eru sameiginleg öllum 

tungumálum heims séu meðfædd, mönnum er því ásköpuð ákveðin málfræðiþekking 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2005:636). Þetta er grunnurinn að málkunnáttunni samkvæmt 

málkunnáttufræðingum, sjá nánar Chomsky (1968, 1986 o.fl.). Einnig hefur verið 

fjallað um svonefndan fáfengileika máláreitisins (e. poverty of the stimulus) sem snýr að 

því að þrátt fyrir þær takmörkuðu upplýsingar sem börn í raun fá um það tungumál sem 

þau eru að læra, tekst þeim samt að ná tökum á því. Ekki kemur allt talað mál sem börn 

heyra fram í vel eða rétt orðuðum setningum og börn geta ekki greint á milli góðrar og 

slæmrar málnotkunar til að byrja með en þrátt fyrir þetta læra þau tungumálið. Þau 

verða líka fær um að mynda og skilja setningar sem þau hafa aldrei heyrt áður. Börn búa 

einnig yfir vitneskju um óhlutstæð málfræðilögmál og flóknar setningagerðir í 

móðurmáli sínu þrátt fyrir að ekkert í umhverfi þeirra eða reynslu geti veitt þeim þessa 

þekkingu. Tilraunir til þess að leiðrétta villur barna á máltökuskeiði, og þar með að 

„kenna“ þeim tungumálið, virðast líka vera dæmdar til þess að mistakast þar sem börn á 

ákveðnum stigum málþroskans virðast ekki geta nýtt sér þessar upplýsingar. Þau þurfa 



4 

 

að vera komin á það stig málþroskans að þau átti sig sjálf á því hvaða upplýsingar þau 

geta nýtt sér úr ílaginu og þannig leiðrétt sig sjálf ósjálfrátt (Sigríður Sigurjónsdóttir 

2013:2; Gleason og Ratner 1993:330-331).   

Tungumálið er áskapað, líffræðilega skilyrt séreinkenni mannsins en þessi 

málhæfileiki manna er einnig talinn afmarkaður frá öðrum hæfileikum þeirra. 

Málkunnáttan er því sjálfstæð og óháð öðrum vitsmunum manna. Ýmsar rannsóknir 

renna stoðum undir þessa kenningu. T.d. hafa rannsóknir á þroskaheftum börnum með 

William‟s syndrome leitt í ljós að máltaka þeirra getur gengið nokkuð eðlilega fyrir sig. 

Þau geta átt í erfiðleikum með merkingu málsins en þó geta þau haft nánast fullt vald á 

málfræði móðurmáls síns. Þetta er þó sjaldgjæft en kemur fyrir. Einnig benda 

rannsóknir á börnum með sértæka málþroskaröskun (e. specific language impairment, 

SLI) til þess að málkunnáttan sé óháð greind, en þessi börn hafa eðlilega greind og 

þroskast eðlilega. Þrátt fyrir þetta er málþroski þeirra afbrigðilegur að einhverju leyti og 

þau eiga oft í erfiðleikum með ákveðna þætti í málfræði móðurmáls síns (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2013:11-13).  

Ljóst er að þrátt fyrir þá meðfæddu hæfileika sem menn hafa til tungumálanáms þá 

er sá hæfileiki einn og sér ekki nægjanlegur. Til þess að máltaka heilbrigðra barna gangi 

eðlilega fyrir sig er nauðsynlegt að þau eigi samskipti við annað fólk (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2000:30-31). Þær upplýsingar sem liggja fyrir um máltöku barna leiða í 

ljós að máltaka flestra heilbrigðra barna gengur fyrir sig á eðlilegan hátt ef aðstæður eru 

eðlilegar. Þetta er ferli sem gerist að mestu leyti sjálkrafa og krefst því ekki sérstakra 

inngripa af hálfu umönnunaraðila eða annarra. Þó er ekki þar með sagt að umhverfi og 

aðstæður hafi ekki áhrif á málþroska barna. Ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið, 

t.d. á sviði þroskasálfræði og félagsmálvísinda (e. sociolinguistics) hafa haft það að 

markmiði að kanna áhrif hinna ýmsu félagslegu þátta á málþroska barna.  

1.2. Félagslegir þættir 

Breytileiki í umhverfi barna víða um heim getur verið mikill. Talið er að flestar 

eðlilegar umhverfisaðstæður sem menn búa við uppfylli þau skilyrði sem þarf til þess að 

styðja við málþroska. Þar sem aðstæður geta verið mjög ólíkar meðal barna getur verið 

að í ólíku umhverfi gerist þetta á ólíkan hátt. Bæði er hægt að líta til þessara aðstæðna í 

víðara samhengi en þar má nefna þá menningu sem barn býr við, samfélagslega stöðu 
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þess (sem snýr að tekjum foreldra, menntun þeirra og starfi) svo og þjóðerni. Einnig á 

þetta við um þær aðstæður sem standa barni nær svo sem jafnaldra barns, skóla þess eða 

aðra dagvistun, hvort barn býr í fjöltyngisumhverfi, aldur móður, sjónvarpsáhorf, hvar 

barn lendir í röðinni í systkinahópi og svo mætti áfram telja. Hér verður stiklað á stóru 

hvað varðar sum þessara atriða en síðan verður sjónum beint sérstaklega að 

samfélagslegri stöðu foreldra (móður) og tengslum hennar við málþroska.  

Hvað menningu varðar má nefna að mæður í Norður-Ameríku byrja yfirleitt að tala 

við börn sín strax við fæðingu þeirra (eða fyrr) en í ýmsum samfélögum, t.d. í Mexíkó 

og hjá frumbyggjum í Ástralíu, er ekki talið viðeigandi að tala við ung börn. Bent hefur 

verið á að börn sem talað er beint við (e. directly to) frá upphafi byrji fyrst að mynda 

stök orð sem þau hafa náð að einangra úr þeim orðaflaumi sem þau heyra, vegna þess 

ákveðna afmarkaða tals sem til þeirra er beint. Þessi stöku orð þróast svo seinna í 

samsetningar þessara orða. Aftur á móti virðist þróunin hjá börnum sem ekki er talað 

beint við frá upphafi vera sú að þau byrji á því að mynda samsettar klausur orða sem 

þau hafa lært af því sem þau heyra út undan sér, sem þau svo síðar greina niður í einstök 

orð (Hoff 2006:58-59, 76). Svonefnt mæðratal (e. motherese) er þekkt leið mæðra (eða 

umönnunaraðila) á Vesturlöndum og víðar til þess að tala við ung börn sín. Það 

einkennist af ákveðnum einfaldleika þar sem meðallengd segða er t.d. styttri en í 

venjulegu tali við annan fullorðinn einstakling. Einnig einkennist það af skýrleika og vel 

mynduðum setningum. Í samskiptum foreldra og barna, þar sem barnið talar og 

fullorðinn svarar með því að endursegja og umorða það sem barnið sagði, getur þetta 

haft jákvæð áhrif á málþroskann. Mæðramál er þó ekki einfalt að öllu leyti þar sem sýnt 

hefur verið fram á að í því er meira um færslur orða og setningaliða, ekki grunnorðaröð, 

en þegar fullorðnir tala saman. Þetta stafar af því að þegar fullorðnir tala saman nota 

þeir meira staðhæfingar og fullyrðingar, sem hafa grunnorðaröð, en þegar þeir tala við 

börn mynda þeir frekar spurningar og skipanir sem krefjast færslna (Newport, Gleitman 

og Gleitman 1977; Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:18). 

Það getur einnig haft áhrif á málþroska hvar barn lendir í röðinni í systkinahópi. 

Samanburðarrannsókn á einkabörnum og börnum sem áttu eldra systkini leiddi t.d. í ljós 

að nærvera eldra systkinis getur haft þau áhrif að yngra barnið hefur forskot í málþroska 

þegar kemur að notkun persónufornafna. Notkun þeirra krefst þekkingar á bendivísun 

(e. deictic reference), t.d. fer það eftir því hvort við erum að tala við einhvern annan eða 
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um hann hvort við notum 2. persónufornafnið þú eða 3. persónufornöfnin hann eða hún 

um viðkomandi. Notkun bendivísana er því háð aðstæðum hverju sinni (John Lyons 

1968:275-276). Það að yngri systkini hafa forskot að þessu leyti gæti hugsanlega stafað 

af því að yngra barnið heyrir fjölbreyttari ávörp vegna eldra systkinis (Oshima-Takane, 

Goodz og Deverensky 1996). Einnig hefur komið fram að þrátt fyrir að yngra systkini 

heyri minna en eldra systkini þess (frumburður) af tali frá móður, sem er sérstaklega til 

þess beint í móðir-barn-eldra systkini aðstæðum, þá upplifir það fjölbreytilegra 

málumhverfi vegna eldra systkinis. Þetta stafar af því að yngra barn verður vitni að 

samræðum í fleiri mismunandi aðstæðum en ef um væri að ræða aðstæður þar sem 

yngra barnið er eitt með móður. Þessar aðstæður hafa verið settar upp í sex eftirfarandi 

flokka: Þegar móðir talar við yngra barnið, þegar móðir talar við eldra systkinið, þegar 

eldra systkinið talar við það yngra, þegar móðir talar við bæði systkinin, þegar eldra 

systkini talar við móður og þegar eldra systkini talar við bæði móður og yngra systkini 

(Oshima-Takane og Robbins 2003:39). Yngri systkini virðast því hafa forskot þegar 

kemur að samræðuhæfni en það gæti m.a. stafað af því að það sé ákveðinn þrýstingur á 

yngra systkini að læra að taka þátt í samræðum foreldra og eldra systkinis (Hoff 

2006:67-68). Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið virðast frumburðir þó hafa 

forskot á yngri systkini þegar kemur að setningafræði og orðaforða, líklega einmitt 

vegna þess að þeir heyra meira af tali frá móður sem er sérstaklega beint til þeirra.  

Samskipti barna við jafnaldra geta verið einn þeirra þátta sem móta málþroska. 

Þannig virðast börn á endanum ekki tala eins og foreldrar sínir heldur meira eins og 

jafnaldrar, enda breytast tungumál með tímanum (Hoff 2006, Labov 1972a:304). 

Samskipti við jafnaldra geta verið sérstaklega mikilvæg í tvítyngis-aðstæðum. Það getur 

því haft jákvæð áhrif fyrir tvítyngt barn sem lærir annað mál að geta átt samskipti við 

jafnaldra sem hefur þetta annað mál að móðurmáli (ef barnið hefur t.d. spænsku að 

móðurmáli en ensku sem annað mál) (sjá Oller og Eilers 2002).  

Fjöltyngisumhverfi er eitt af því sem getur haft áhrif á málþroska en talið er að um 

helmingur barna í heiminum búi í fjöltyngisumhverfi. Þessar aðstæður geta verið afar 

mismunandi meðal fjölskyldna. Sumir búa við það að eitt tungumál er talað heima en 

annað í samfélaginu sem þeir búa í. Hjá öðrum eru tvö tungumál töluð heima en aðeins 

eitt í samfélaginu utan heimilis. Einnig getur tvítyngi verið til staðar bæði heima við og 

úti í samfélaginu (Hoff 2006:64). Aðstæður tvítyngds fólks geta því verið mjög 
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mismunandi og þegar litið er til málþroska tvítyngdra barna er mikilvægt að hafa það í 

huga. Rannsóknir hafa leitt í ljós að þegar eintyngd og tvítyngd börn læra tiltekin 

tungumál virðist það gerast á svipaðan hátt. Þannig lærast málfræðiatriðin í nokkurn 

veginn sömu röð hjá báðum hópum og báðir hóparnir ná svipaðri fullnaðarkunnáttu á 

málunum. Eitt af því sem oft er ekki sambærilegt milli þessara hópa er hraði 

máltökunnar og einnig það að málin tvö sem hið tvítyngda barn lærir virðast ekki 

aðskilin að öllu leyti. Blöndun mála hjá barni sem er að taka tvö móðurmál er þó talin 

eðlilegur hluti málnotkunar tvítyngds fólks en bent hefur verið á að forðast eigi að líta á 

tvítyngda manneskju sem ígildi tveggja eintyngdra. Ýmsar rannsóknir sem tengjast 

málþroska tvítyngdra barna hafa gefið ólíkar niðurstöður. Þannig hafa t.d. sumar 

rannsóknir bent til þess að meiri munur sé á tvítyngdum og eintyngdum börnum þegar 

kemur að orðaforða en þegar litið er til setningafræðikunnáttu. Aðrar rannsóknir hafa 

bent til þess að þrátt fyrir eðlilega greind tvítyngdra barna þá séu þau samt marktækt á 

eftir eintyngdum jafnöldrum sínum bæði á sviði orðaforða og setningafræði (þegar 

mælingar einskorðast við annað málið). Ekki kemur á óvart að tvítyngd börn bæti hægar 

við orðaforða sinn en eintyngd börn þar sem um tvö tungumál er að ræða og börnin 

þurfa að deila tíma sínum á milli málanna tveggja. Þrátt fyrir þetta er samanlagður 

orðaforði tvítyngdra barna oft meiri en orðaforði jafnaldra þeirra sem eintyngd eru (Elín 

Þöll Þórðardóttir 2007:104-106). 

Að lokum má benda á það hve ílag foreldra til máltöku barna sinna er mikilvægt, 

þ.e. það sem þau leggja til málumhverfisins (sjá t.d. hér að ofan um mæðramál (e. 

motherese)). Rannsóknir hafa leitt í ljós að mæður sem bregðast fljótt við málhljóðum 

ungra barna sinna eiga börn sem byrja fyrr að tala og sem ná fyrr upp meiri orðaforða en 

mæður sem bregðast ekki jafn vel við (Hoff 2006:72). Einnig hafa rannsóknir sýnt að 

gagnkvæm samskipti í samtölum hafa mjög jákvæð áhrif á málþroska barna. Er þar átt 

við það þegar fullorðinn bregst við því sem barn segir með því að umorða og endursegja 

það sem barnið sagði. Það er því ljóst að mikilvægt er að foreldrar og aðrir gefi sér tíma 

til þess að tala við börn sín og einnig að lesa fyrir þau. Með því að lesa fyrir börn gefst 

tækifæri til þess að ræða um það sem lesið er og útskýra þau orð sem börnin skilja ekki. 

Grundvallarreglur móðurmálsins virðast börn tileinka sér að mestu leyti sjálf (sjá kafla 

1.1) en það máluppeldi sem þau hljóta í æsku hefur áhrif á þau sem málnotendur til 

frambúðar (Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:17-18; Sigríður Sigurjónsdóttir 2011:5-6).   



8 

 

Í þessum kafla hefur verið farið stuttlega yfir nokkra félagslega þætti sem geta haft 

áhrif á málþroska barna. Þessi yfirferð er þó langt frá því að vera tæmandi en er hins 

vegar ætlað að varpa ljósi á það hvernig hinir ýmsu félagslegu þættir geta haft áhrif á 

málþroska. Í næsta kafla verður sjónum beint að kenningum frá fyrri tímum sem 

tengjast tungumáli og samfélagslegri stöðu. Einnig verður horft til þeirra áhrifa sem 

samfélagsstaða fjölskyldu getur haft á málþroska barna, þar sem m.a. er litið til 

menntunar foreldra og fjölskyldutekna.  

2. Áhrif samfélagslegrar stöðu á málþroska 

2.1. Bernstein og kenningar fyrri tíma 

Basil Bernstein var breskur félagsfræðingur og prófessor en hann sérhæfði sig í 

kennslufræðum. Kenningar hans, sem snúa að samfélagslegri stöðu og tengslum hennar 

við tungumálið, eru nokkuð þekktar og einnig umdeildar. Samkvæmt Bernstein hefur 

tungumálið áhrif á menningu og menning áhrif á tungumálið og þannig lærir barn 

tungumál þeirrar menningar og þess umhverfis sem það býr við, sem það svo ber áfram 

til næstu kynslóðar (Wardhaugh 2010:357-358).   

Bernstein lagði áherslu á að hans áhugaefni væri málbeiting (e. performance) fólks 

en ekki málkunnátta (e. competence) þess. Það sé enginn munur meðal manna þegar 

kemur að aðgengi þeirra að meðfæddu reglukerfi tungumálsins (málkunnáttunni) en 

hins vegar sé málbeitingin undir félagslegum þáttum komin (Bernstein 1970:160-161). 

Bernstein taldi að greina mætti málfar út frá mismunandi mállyklum (e. codes). Þar sem 

tungumálið sjálft felur í sér endalausa möguleika, t.d. er hægt að mynda óendanlegan 

fjölda setninga í hvaða tungumáli sem um ræðir, séu það málfræðireglur hvers 

tungumáls fyrir sig sem afmarka notkun málsins. Þær grundvallarreglur sem segja til um 

hvernig hvert og eitt tungumál á að vera talað og skrifað mynda því eins konar lykil að 

tungumálinu og því hefur hvert tungumál sinn tungumálslykil. Þessi lykill tungumálsins 

leiðir síðan af sér fjölda mállykla (Þórólfur Þórlindsson 1983:128-129). Bernstein  hélt 

því fram að til væru tvær mismunandi gerðir mállykla. Annars vegar væri um að ræða 

mállykil takmarkaðs málfars (e. restricted code) en hins vegar mállykil ítarlegs málfars 

(e. elaborated code) og að þessar málgerðir hafi mjög ólík einkenni. Hann lýsti þessum 

ólíku mállyklum með þremur meginskilgreiningum en ein þeirra snýr að málfræðilegum 

einkennum. Einkenni takmarkaða málfarsins séu t.d. stuttar, málfræðilega einfaldar, 
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ranglega myndaðar og oft ókláraðar setningar, fáar aukasetningar, lítil fjölbreytni í 

orðavali og setningagerð, föst orðatiltæki mikið notuð, takmörkuð notkun lýsingarorða 

og atviksorða og fremur hlutstæður orðaforði. Ítarlega málfarið einkennist hins vegar af 

því að vandlega er farið eftir málfræðireglum, setningar eru flóknar og í þeim kemur 

fyrir fjölbreytileg aukasetninganotkun, atviksorð og lýsingarorð eru notuð á fjölbreyttan 

hátt og óhlutstæð orð koma fyrir í orðaforðanum (Kunøe 1980:163; Wardhaugh 

2010:358; Þórólfur Þórlindsson1983:129, 131).  

Samkvæmt Bernstein hafa allir málnotendur aðgang að takmarkaða málfarinu en 

ekki hafa allar stéttir samfélagsins aðgang að ítarlega málfarinu, og þá síst lágstétt 

verkamanna og börn þeirra. Af þessu leiðir að þessum börnum gangi ekki nógu vel í 

skóla því þar sé ítarlega málfarið notað við kennslu. Kenningum Bernsteins hefur verið 

beitt í rannsóknum þar sem komið hefur fram stuðningur við kenningarnar að því leyti 

að málfar ólíkra samfélagsstétta virðist að einhverju leyti vera ólíkt. Niðurstöður 

rannsóknar þeirra Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan Maling (2001) ásamt niðurstöðum 

fleiri rannsókna (sjá kafla 3.2 og 3.3) styðja þá kenningu að munur geti verið á málfari 

fólks sem háður er samfélagslegri stöðu (menntun). Kenningar Bernsteins eru þó 

nokkuð umdeildar og hefur hann verið gagnrýndur fyrir þær (Wardhaugh 2010:359-360, 

362). Málvísindamaðurinn William Labov (1972b) er einn þeirra sem hefur gagnrýnt 

kenningar Bernsteins. Labov vill m.a. meina að Bernstein hafi ekki rannsakað mál 

lágstéttarbarna í umhverfi sem hafi verið börnunum eðlilegt og einnig hafi lítið verið 

könnuð samskipti manna inni á heimilum. Samkvæmt Labov fást því aðrar niðurstöður 

úr rannsóknum á máli fátækra barna þegar þær eru framkvæmdar í eðlilegra umhverfi 

(Lange 1980:171-173). Annar gangrýnandi Bernsteins, Coulthard, hefur m.a. bent á að 

það sé ekki samsvörun á milli þess hvernig Bernstein rannsakar málfar og skilgreininga 

hans um ítarlegt og takmarkað málfar. Hann segir einnig að ekki sé hægt að sjá, á 

grundvelli framsetningar Bernsteins, hversu mikill munurinn sé í raun og veru á þessum 

tveimur hópum (þeirra sem hafa ítarlegt málfar og svo þeirra sem hafa takmarkað 

málfar) (Þórólfur Þórlindsson 1983:137-138).  

Ofangreindar hugmyndir Bernsteins um samfélagsstéttir og mál virðast nokkuð 

öfgakenndar. Þó er nauðsynlegt að hafa kynnt sér þessar kenningar þar sem þær marka 

ákveðin spor í sögu félagsmálvísinda.  
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2.2. Áhrif SES og annarra tengdra þátta á málþroska 

Samfélagsleg staða, SES, (e. socioeconomic status) fjölskyldna og áhrif hennar á þroska 

barna hefur nokkuð verið rannsökuð erlendis og er mikið notuð í rannsóknum á sviði 

félagsvísinda. SES er sett saman úr nokkrum þáttum og er þar helst litið til menntunar 

eða skólagöngu foreldra, tekna fjölskyldunnar og stöðu á atvinnumarkaði (Bradley og 

Corwin, 2002). Oft er litið sérstaklega til menntunar móður í þessu samhengi, einkum á 

sviði þroskasálfræði (Hoff 2006), og á það að mestu leyti einnig við um þær rannsóknir 

á málþroska barna sem hér verður fjallað um. Þessi tenging við móður, hvort sem um er 

að ræða menntun móður eða aðra þætti sem geta haft áhrif á stöðu hennar, er rauði 

þráðurinn í þeim rannsóknum sem hér verða teknar til umræðu.   

Ekki er alltaf hægt að tengja málþroska sérstaklega við samfélagslega þætti þótt 

erfitt sé að vita hvað hefur áhrif á hvað í þessu samhengi. Það hefur t.d. sýnt sig að 

minna menntaðir foreldrar hafa tilhneigingu til að tala minna við börn sín en foreldrar 

sem hafa meiri menntun (Hart og Risley 1995). Einnig má benda á að þættir eins og 

streita og þunglyndi móður geta haft áhrif í málþroskalegu samhengi en þessir þættir 

geta einnig verið tengdir samfélagsstöðu (Pan, Rowe, Singer og Snow 2005:764). Áhrif 

þess framlags sem foreldrar leggja til málumhverfis barna sinna eru þekkt (sbr. kafla 1.1 

og 1.2) en einnig hefur verið fjallað um að mæðramál (e. motherese) geti haft jákvæð 

áhrif á málþroska barna (sjá Newport, Gleitman og Gleitman 1977). Ætla má að þetta 

eigi við um fleiri umönnunaraðila en móður en þar sem áhrif mæðra hafa mest verið 

rannsökuð verður einnig lögð áhersla á það hér. 

2.2.1. Orðaforði 

Þegar kemur að því að bera saman málþroska barna sem búa við ólíka samfélagslega 

stöðu hefur sá munur mest verið rannsakaður á sviði orðaforða (Hoff 2006:61). Ýmsar 

rannsóknir hafa leitt í ljós að börn í lágri SES stöðu séu lengur að byggja upp orðaforða 

sinn en börn í hærri SES stöðu. Ástæðan fyrir þessu virðist vera margþætt en þar geta 

m.a. komið við sögu líffræðilegir þættir sem tengjast erfðum eða heilsu og mismunandi 

fjölskyldu- og heimilisaðstæður barna víða um heim. Einnig getur breytileiki í reynslu 

barna af tileinkun móðurmálsins (e. language-learning) haft áhrif (Hoff 2003:1368).  

Sé litið til orðaforða er ýmislegt sem getur komið við sögu. Í upphafi virðast börn 

læra ný orð frekar hægt og bæta við orðaforðann um einu orði á viku. Þegar börn hafa 

náð ákveðnu stigi fer þetta þó að gerast hraðar og geta þau þá lært eitt eða tvö orð á dag. 
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Þegar börn svo verða eldri gerist þetta enn hraðar en þá geta þau bætt við sig um tíu 

nýjum orðum á dag (O„Grady 2005:8). Einnig má nefna að á fyrstu stigum málþroskans 

virðast stúlkur byggja upp orðaforða sinn hraðar en drengir og frumburðir hraðar en 

börn sem eiga systkini fyrir. Það virðist einnig skipta máli hversu mikið er talað við 

barn hversu hratt orðaforðinn eykst og hve mikill hann er (Pan, Rowe, Singer og Snow 

2005:764). Ýmsar rannsóknir sem snúa að tengslum samfélagslegrar stöðu og orðaforða 

hafa verið gerðar og hafa niðurstöður stundum verið mismunandi en hér verða raktar 

nokkrar rannsóknir á þessu efni. Rétt er að benda á að í rannsóknum sem þessum er 

yfirleitt miðað við að börn séu stödd á svipuðum stað í málþroskanum frekar en að horft 

sé til aldurs barnanna, þar sem aldur er ekki góður mælikvarði á málþroska.  

Hart og Risley (1995) framkvæmdu langsniðsrannsókn á 42 enskumælandi 

bandarískum börnum sem bjuggu við mismunandi samfélagslega stöðu. Áhugaverðar 

niðurstöður komu fram um orðaforða þessara barna. Samanburður á málumhverfi 

barnanna, miðað við samfélagslega stöðu, leiddi í ljós mikinn mun. Þegar börnin voru 

undir þriggja ára aldri, eða á aldrinum eins til tveggja ára, heyrðu börn menntaðra 

foreldra (e. professional parents) fleiri mismunandi orðflokka og fleiri orðmyndir en 

börn sem komu úr verkamannafjölskyldum (e. working-class families) eða börn sem 

komu úr fjölskyldum sem voru á framfæri hins opinbera (e. welfare families). Menntuðu 

foreldrarnir notuðu einnig flóknari setningar, fleiri spurningar af ýmsum gerðum, fleiri 

fullyrðingasetningar (e. declaratives) og fleiri tíðir í sögnum. Einnig veittu menntuðu 

foreldrarnir börnum sínum jákvæðari viðbrögð og svöruðu þeim oftar en hinir 

foreldrarnir. Það kom einnig fram munur á milli verkamannafjölskyldna og fjölskyldna 

sem voru á framfæri hins opinbera, verkamannafjölskyldunum í hag. Á heildina litið 

höfðu því börnin, á aldursbilinu eins til tveggja ára, mjög ólíka reynslu af málinu eftir 

því hvaða samfélagsstöðu þau höfðu. Þannig heyrðu börn í fjölskyldum menntaðra 

foreldra að meðaltali 2150 orð á klukkustund, börn úr verkamannafjölskyldum að 

meðaltali 1250 orð á klukkustund og börn úr framfærslufjölskyldum aðeins að meðaltali 

620 orð á klukkustund. Við 30 mánaða aldur höfðu börn menntaðra foreldra (samkvæmt 

hljóðupptökum sem gerðar höfðu verið) að meðaltali 766 orð í orðaforða sínum en börn 

úr framfærslufjölskyldum höfðu að meðaltali aðeins 357 orð í orðaforða sínum. Hvað 

aukningu í orðaforða varðar kom í ljós að á sex mánuðum, eða á aldursbilinu 30-36 

mánaða, var aukningin misjöfn eftir samfélagsstöðu. Börn menntuðu foreldranna bættu 



12 

 

við orðaforða sinn að meðaltali 350 orðum á þessum sex mánuðum en börn úr 

framfærslufjölskyldunum bættu aðeins við sig að meðaltali 168 orðum (Hart og Risley 

1995). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því til afgerandi munar á orðaforða barna 

eftir samfélagsstöðu þeirra.  

Hoff (2003) stóð fyrir rannsókn á áhrifum samfélagslegrar stöðu foreldra á 

orðaforða barna sem bjuggu við mismunandi stöðu, annars vegar börn úr fjölskyldum í 

hárri SES stöðu (e. high-SES) og hins vegar börn úr fjölskyldum í miðlungshárri SES 

stöðu (e. mid-SES). Börnin voru á aldrinum 16-31 mánaða en tilgangurinn var að kanna 

hvaða áhrif SES staða hefði á orðaforða barnanna þegar litið var til tals móður. Teknir 

voru til athugunar ákveðnir þættir, tengdir tali móður í samskiptum við barnið, og áhrif 

þeirra á orðaforða. Börnin og mæður þeirra voru tekin upp á myndband á heimilum 

þeirra tvisvar sinnum með tíu vikna millibili og fylgst með samtölum þeirra á milli. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að þann mun sem kom fram á milli barna með ólíka SES 

stöðu, hvað aukningu í orðaforða á þessu tímabili varðaði, væri hægt að skýra að fullu 

með ólíku tali mæðra til barna sinna. Mæður sem voru í hærri SES stöðu notuðu fleiri 

orðmyndir (e. word type) og meiri orðafjölda (e. word token) en mæður í lægri SES 

stöðu. Einnig mynduðu mæður í hærri SES stöðu fleiri segðir, höfðu lengri meðallengd í 

segðum (e. mean length of utterance) og svöruðu oftar börnum sínum með því að bæta 

við umræðuna (e. topic-continuing replies) en mæður sem voru í lægri SES stöðu. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virtist því skipta mestu máli, hvað áhrif á 

orðaforða barns varðar, hvernig tali móður til barns síns var háttað. Þetta rímar við 

áðurnefnda umræðu um mikilvægi ílags foreldra í málumhverfi barna sinna (sjá kafla 

1.2.). Ein ástæða fyrir þeim breytileika sem kemur fram í stærð orðaforða barna sem búa 

við ólíka samfélagslega stöðu gæti því verið sú að þau hafi ólíka reynslu af málinu (e. 

language experience) (Hoff 2003).  

Breytileiki í orðaforða barna sem koma úr lágtekjufjölskyldum hefur einnig verið 

rannsakaður. Þar hafa þau áhrif sem móðir getur haft á þróun orðaforða barna verið 

skoðuð. Í langsniðsrannsókn einni var fylgst með börnum frá því þau voru eins árs og til 

þriggja ára aldurs en börnin komu öll úr lágtekjufjölskyldum. Niðurstöður voru 

margþættar en sýndu m.a. að það hve fjölbreyttan orðaforða móðir hafði gat haft áhrif á 

orðaforða barnsins. Þannig höfðu börn mæðra sem notuðu stöðugt fjölbreyttan 

orðaforða örari vöxt í orðaforða sínum en börn mæðra sem notuðu mikið til sömu orðin 
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allan tímann. Þetta átti þó einungis við á ákveðnu tímabili á fyrstu stigum málþroskans 

eða þegar börnin voru í kringum 24 mánaða aldurinn. Þegar börn voru orðin 36 mánaða 

var þessi munur horfinn og skipti ekki lengur máli hvort mæður notuðu fjölbreyttan 

orðaforða eða ekki. Þunglyndi mæðra var einnig tekið til athugunar í þessari sömu 

rannsókn og þar kom í ljós að við 24 mánaða aldur höfðu börn mæðra sem voru 

þunglyndar (samkvæmt ákveðnu prófi sem þær höfðu tekið) færri orðmyndir í orðaforða 

sínum en börn mæðra sem ekki voru þunglyndar. Þessi áhrif jukust svo eftir því sem 

börnin urðu eldri þannig að við 36 mánaða aldur hafði munur í orðaforða aukist enn 

meir, þeim börnum í hag sem ekki áttu þunglyndar mæður. Mál- og lestrarfærni mæðra 

var einnig mæld með ákveðnu prófi og virtust niðurstöður þeirrar rannsóknar benda til 

að þessi færni móður hefði svipuð áhrif og þunglyndi, þ.e. bæði við 24 mánaða aldur og 

við 36 mánaða aldur höfðu börn mæðra með betri mál- og lestrarhæfni forskot 

orðaforðalega séð (Pan, Row, Singer og Snow 2005). 

Önnur langsniðsrannsókn meðal lágtekjufjölskyldna þar sem skoðað var tal mæðra 

við börn sín og hvernig það þróaðist eftir því sem börnin eltust leiddi einnig í ljós 

breytileika meðal þessara fjölskyldna. Mæður sem voru meira menntaðar notuðu meiri 

fjölda orða í samskiptum við börn sín en mæður sem höfðu minni menntun. Einnig 

hafði þunglyndi mæðra neikvæð áhrif á orðafjöldann. Sá orðafjöldi sem börn heyrðu gat 

því verið mjög breytilegur á meðal barna. T.d. heyrði það barn sem átti málgefnustu 

móðurina 25 sinnum meiri orðafjölda í tíu mínútna samskiptum við móðurina en það 

barn sem átti þá móður sem talaði minnst. Mæður virtust þó tala meira við börn sín eftir 

því sem þau urðu eldri en möguleg skýring á því gæti verið sú að tungumálahæfileikar 

barna aukast eftir því sem þau eldast og þroskast og þau geta því frekar haft frumkvæði 

að mállegum samskiptum (Rowe, Pan og Ayoub 2005).  

Þegar kemur að orðaforða virðist því þegar á heildina er litið tal móður vera það 

sem hefur mest áhrif. Samfélagsleg staða virðist svo geta haft áhrif á það hvernig og 

hversu mikið mæður tala við börn sín og þannig tengist þetta að einhverju leyti. Ekki er 

hægt að alhæfa neitt um orsök og afleiðingu en niðurstöður rannsókna tala þó sínu máli. 

Þrátt fyrir að áhrif samfélagslegrar stöðu mæðra á orðaforða barna hafi einna mest verið 

skoðuð þá hafa einnig aðrir þættir málþroskans, s.s. setningafræði og málfræði, verið 

teknir til athugunar í þessu samhengi. Þessir þættir verða skoðaðir í næsta kafla. 
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2.2.2. Setningafræði og málfræði 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á málþroska barna sem tengjast málfræðikunnáttu 

þeirra og hvernig tengja má hana við félagslega þætti, s.s. menntun móður. Niðurstöður 

rannsóknar sem hafði það að markmiði að mæla ýmsa þætti málþroska barna (bæði með 

stöðluðum prófum og með því að fylgjast með sjálfsprottnu tali barnanna) leiddi í ljós 

að börn sem áttu mæður með meiri menntun gekk á heildina litið betur en hinum sem 

áttu minna menntaðar mæður. Hluti af því sem mælt var í rannsókninni tengdist 

orðaforða en áhrifum félagslegrar stöðu foreldra á orðaforða hefur þegar verið lýst (sjá 

kafla 2.2.1.). Einnig var meðallengd segða í morfemum (e. mean length of utterance in 

morphemes) mæld en þar stóðu börn meira menntaðra mæðra sig betur en hin (Hoff 

2003:61; Dollaghan o.fl. 1999). Í rannsókn sem Snow (1999) stóð fyrir á börnum úr 

lágstéttarfjölskyldum, þar sem foreldrarnir höfðu takmarkaða menntun, var m.a. könnuð 

meðallengd segða hjá börnunum. Niðurstöður leiddu í ljós að meðallengd segða (e. 

MLU) hjá börnunum, bæði við þriggja ára aldur (3;9) og við fimm ára aldur (5;6), var 

langt undir meðaltali þess aldurs sem þau voru stödd á samanborið við gögn byggð á 

meðaltölum barna á sama aldri úr miðstétt (Snow 1999:271-272).   

Í margþættri rannsókn Huttenlocher o.fl. (2002), á setningafræðikunnáttu barna, og 

áhrifum ílags foreldra og annarra umönnunaraðila (kennara) á hæfni barnanna á þessu 

sviði, var litið til ýmissa þátta, s.s. samfélagslegrar stöðu (SES) foreldra. Einn þáttur 

rannsóknarinnar, sem sneri að áhrifum ílags foreldra á setningafræði barnanna, leiddi í 

ljós mikinn breytileika meðal barnanna í því að mynda flóknar setningar (e. complex 

sentences). Rannsóknin var gerð á pörum mæðra og barna á heimilum þeirra en börnin 

voru á aldrinum 3-5 ára. Hlutfall flókinna setninga í ílagi foreldra í málumhverfi 

barnanna var það sem spáði helst fyrir um hlutfall slíkra setninga hjá börnunum. Ekki 

komu fram tölfræðilega marktækar niðurstöður á þessu sviði sem tengdust 

samfélagslegri stöðu (SES). Hvað skilning á flóknum setningum varðaði komu fram 

tölfræðilega marktæk tengsl við samfélagslega stöðu, en samkvæmt marghliða 

aðfallsgreiningu (e. multiple-regression analysis) sem gerð var kom fram að hlutfall 

flókinna setninga í tali foreldra spáði betur fyrir um skilning barna á flóknum setningum 

en samfélagsleg staða. Skilningur og myndun barnanna á flóknum setningum tengdist 

því hvort tveggja hlutfalli flókinna setninga sem foreldrar þeirra mynduðu. Í þessum 

sama þætti rannsóknarinnar fundust einnig tengsl á milli meðalfjölda nafnliða í hverri 
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setningu í tali foreldra og meðalfjölda nafnliða í hverri setningu hjá barni þess foreldris. 

Rannsakendur benda á að þrátt fyrir að niðurstöður úr þessum þætti rannsóknarinnar 

leiði í ljós þau áhrif sem ílag foreldra getur haft á málþroska (hér á sviði setningafræði) 

útiloki það ekki önnur áhrif sem geta skipt máli. Þannig benda þeir á að umrædd fylgni 

geti t.d. endurspeglað erfðafræðilega líkingu (e. genetic similarity) þar sem foreldri og 

barn eru líffræðilega skyld (Huttenlocher o.fl. 2002) 

Í öðrum hluta rannsóknarinnar var athugað hvort ílag gæti haft áhrif á 

setningafræðilegar framfarir þegar um var að ræða áhrif þess ílags sem kennari barna 

hafði yfir skólaárið. Þar var hægt að útiloka áhrif líffræðilegra þátta (þar sem kennarar 

voru ekki skyldir börnunum). Þátttakendur voru börn og kennarar í nokkrum leikskólum 

en börnin voru að meðaltali þriggja og hálfs árs þegar fyrstu mælingar voru gerðar (í 

byrjun skólaárs) og að meðaltali rúmlega fjögra ára í seinni mælingum (við lok 

skólaárs). Lögð voru fyrir börnin verkefni bæði í upphafi og við lok skólaárs. Voru 

verkefnin tvenns konar, annars vegar var setningafræðilegur skilningur kannaður en 

hins vegar voru lögð fyrir stærðfræðiverkefni. Tilgangur stærðfræðiverkefnisins var að 

hjálpa rannsakendum að finna út hvort tal kennarans hefði sterkari áhrif á 

setningafræðilegar framfarir en á aðra þætti í vitsmunaþroska barnanna (sem síðar kom í 

ljós að var raunin) 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að í byrjun skólaárs voru tengsl á milli 

samfélagslegrar stöðu barnanna og færni þeirra í verkefnunum sem byggð voru á 

setningafræðilegum skilningi. Hvað setningafræðilegar framfarir barnanna yfir 

skólaárið varðaði komu hins vegar ekki fram tengsl við samfélagslega stöðu. Í upphafi 

skólaárs voru ekki tengsl á milli tals kennara og setningafræðikunnáttu barnanna. Aftur 

á móti komu fram sterk tengsl á milli setningafræðilegra framfara barnanna yfir 

skólaárið og hlutfalls flókinna setninga í tali kennara (Huttenlocher o.fl. 2002). Þrátt 

fyrir að börn virðist hafa meðfædda hæfileika til tungumálanáms og að þetta ferli gerist 

að mestu leyti sjálfkrafa (sjá kafla 1.1) vilja Huttenlocher o.fl. (2002) meina að 

niðurstöður rannsóknar þeirra sýni fram á mikilvægi ílags í málþroskaferli barna, einnig 

á sviði setningafræði. Þau segja niðurstöður sínar benda til þess að því hærra sem 

hlutfall flókinna setninga er í ílagi fullorðinna til málumhverfis barns, þeim mun meiri 

verði færni barnsins á því sviði (Huttenlocher o.fl. 2002:371).  
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Þegar kemur að setningafræði og áhrifum samfélagslegra þátta virðast niðurstöður 

þeirra rannsókna sem hér hefur verið litið til vera nokkuð sambærilegar því sem rætt var 

um í tengslum við orðaforða (sjá kafla 2.2.1.). Þrátt fyrir að samfélagsleg staða geti haft 

einhver áhrif á setningafræðikunnáttu barna þá virðist ílag umönnunaraðila í umhverfi 

barna (foreldrar, kennarar) vera það sem vegur þyngst og hefur mest áhrif á málþroska.  

2.2.3. Aldur móður 

Þegar litið er til aldurs mæðra og áhrifa á málþroska barna hefur verið greint frá því að 

mæður á unglingsaldri (e. adolscent mother) (meðalaldur 15;4), samanborið við eldri 

mæður (meðalaldur 23;7), tali á annan hátt við ung börn sín (eins árs gömul) en þær sem 

eldri eru. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að unglingsmæður tala mun 

minna við börn sín og nota færri orð en eldri mæður, bæði almennt og þegar barnið og 

móðirin einbeita sér að því sama (e. joint attention). Þær nota einnig minna af jákvæðu,  

tilfinningatengdu tali, skipa meira fyrir með boðháttarsetningum, o.fl. (Culp o.fl. 1996). 

Í rannsókn sem gerð var á málþroska barna voru líka könnuð áhrif þess að eiga 

móður á unglingsaldri (meðalaldur 17;8) en einnig tóku þátt í rannsókninni börn 

fullorðinna mæðra í lágstéttarstöðu og börn fullorðinna mæðra í miðstéttarstöðu. 

Reynell málþroskapróf (e. Reynell Developmental Language Scales) var notað til þess 

að meta málskilning og máltjáningu barnanna við 18, 24, 30 og 36 mánaða aldur. 

Athuguð voru tengsl á milli tals mæðra og málþroska barnanna en teknar voru bæði 

myndbands- og hljóðupptökur af börnum og mæðrum þeirra. Niðurstöður leiddu í ljós 

að börn unglingsmæðra og lágstéttamæðra stóðu sig verr á málþroskaprófinu en börn 

mæðra úr miðstétt, átti þetta við á flestum þeim aldursskeiðum sem prófuð voru. Einnig 

leiddu niðurstöður í ljós mun á því hvernig annars vegar unglingsmæður og 

lágstéttarmæður töluðu við börn sín og hins vegar miðstéttarmæður. Unglingsmæður og 

lágstéttarmæður voru nokkuð sambærilegar í því hvernig þær töluðu við börn sín. 

Rannsakendur benda þó á að þótt munur hafi komið fram á tali mæðra við börn sín sem 

háður var aldri þeirra og samfélagsstöðu þá hafi málþroski barnanna verið meira háður 

þeim mállegu samskiptum sem mæður og börn áttu en samfélagslegri stöðu mæðra 

einni og sér (Lacroix o.fl. 2002). Þessar niðurstöður ríma einnig við það sem áður hefur 

komið fram bæði hvað varðar orðaforða (sjá kafla 2.2.1.) og setningafræði (sjá kafla 

2.2.2.) þar sem bent var á mikilvægi ílags í málþroskaferli barna.   
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3. Áhrif samfélagslegra þátta á Íslandi – Málþroski og málbreytingar 

3.1. Almennt um íslenskar rannsóknir 

Ætla má að almennt sé litið svo á að stéttaskipting sé ekki til staðar á Íslandi, þótt deila 

megi um það líkt og annað, en fátækt á Íslandi virðist þó vera staðreynd (Guðný Björk 

Eydal, 2006). Eitt sem er þó víst er það að menntunarstig fólks er mismunandi og búa 

börn því við ólíkt menntunarstig foreldra. Ekki hefur tíðkast að nota áðurnefnda SES 

stöðu fólks (sbr. kafla 2.2.) sem mælikvarða þegar íslenskar rannsóknir eru gerðar, 

kannski vegna þess að stéttaskipting á Íslandi er ekki almennt viðurkennd.  

Þórólfur Þórlindsson (1983) stóð fyrir rannsókn á íslenskum unglingum með það að 

markmiði að kanna hvort áðurnefndar kenningar Bernsteins (sjá kafla 2.1) ættu við í 

íslensku samfélagi. Niðurstöður hans gáfu til kynna að svo væri ekki og að „ítarlegt 

málfar“ væri ekki stéttbundið á Íslandi, ef það hugtak hefur yfir höfuð nokkurt gildi hér 

á landi. Samkvæmt Þórólfi virtist málfar á Íslandi á níunda áratug 20. aldar því ekki 

vera stéttbundið á þann hátt sem Bernstein og hans hugmyndir spá fyrir um, þótt það 

geti kannski verið stéttbundið á einhvern annan hátt (Þórólfur Þórlindsson 1983:154, 

158). Það má svo velta því fyrir sér hvort þetta hafi breyst síðan.  

Lítið er um íslenskar rannsóknir á áhrifum samfélagsstöðu foreldra á málþroska 

barna sambærilegar þeim erlendu rannsóknum sem hér hafa verið til umræðu. Þó hafa 

verið gerðar rannsóknir, t.d. á málbreytingum, þar sem þátttakendur hafa verið börn eða 

unglingar, og hefur menntun foreldra verið tekin til athugunar í því samhengi. Einnig 

hefur verið gerð ein rannsókn á málþroska barna þar sem félagslegir þættir voru 

skoðaðir (sjá Indriða Gíslason o.fl. 1986) en auk þess stendur nú yfir íslensk rannsókn á 

málþroska, sjálfsstjórn og læsi fjögra og sex ára barna þar sem breytan „menntun 

móður“ er tekin til athugunar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl. 2009) og hafa fyrstu 

niðurstöður þeirrar rannsóknar verið birtar.  

3.2. Rannsóknir á málbreytingum í íslensku 

Gerðar hafa verið rannsóknir á hinni svonefndu þágufallshneigð (einnig kölluð 

þágufallssýki) í íslensku. Reyndar er ekki einungis um þágufallshneigð að ræða heldur 

einnig nefnifallshneigð, en hvort tveggja flokkast undir breytingar á frumlagsfalli í 

íslensku.   
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Sé frumlagsprófi beitt má sjá að frumlög í íslensku geta verið nafnliðir í aukafalli rétt 

eins og nefnifallsliðir. Í gegnum tíðina hafa orðið breytingar á falli frumlaga í íslensku 

en einkum er um að ræða þrenns konar breytingar. Má þar fyrst nefna þá breytingu 

þegar málhafar nota þágufall í staðinn fyrir þolfall á frumlagi sem hefur 

merkingarhlutverkið „skynjandi“, sbr. (1) og (2). 

 

(1)  a. Mig vantar hníf.   (hefðbundin íslenska) 

  b. Mér vantar hníf.      (þágufallshneigð) 

(2)  a. Börnin langar í ís.    (hefðbundin íslenska) 

  b. Börnunum langar í ís.   (þágufallshneigð) 

 

Næst má nefna þá breytingu að málhafar nota aukafall (þolfall eða þágufall) í staðinn 

fyrir nefnifall með sögnunum hlakka til og kvíða fyrir, sbr. (3) og (4). 

 

     (3)   a. Hún kveið fyrir prófunum.  (hefðbundin íslenska) 

  b. Hana kveið fyrir prófunum.  (þf.) 

  c. Henni kveið fyrir prófunum. (þágufallshneigð.) 

   (4)   a. Ég hlakka til jólanna.   (hefðbundin íslenska) 

  b. Mig hlakkar til jólanna.   (þf.) 

  c. Mér hlakkar til jólanna.  (þágufallshneigð) 

 

Að síðustu þekkist það að notað sé nefnifall í stað aukafalls með svokölluðum þema-

sögnum en það er sú breyting sem kölluð hefur verið nefnifallshneigð, sbr. (5) og (6).  

 

    (5) a. Tillöguna dagaði uppi.   (hefðbundin íslenska) 

   b. Tillagan dagaði uppi.   (nefnifallshneigð) 

    (6)    a. Bátnum hvolfdi.    (hefðbundin íslenska) 

   b. Báturinn hvolfdi.   (nefnifallshneigð) 

 

Gerðar hafa verið rannsóknir á þessum breytingum í íslensku. Þar ber fyrst að nefna 

rannsókn Ástu Svavarsdóttur (1982) og sambærilega rannsókn sem Jóhannes Gísli 
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Jónsson og Þórhallur Eyþórsson (2003) stóðu fyrir og byggð var á áðurnefndri rannsókn 

Ástu Svavarsdóttur (1982).    

Ásta Svavarsdóttir (1982) kannaði m.a. hvort tengsl væru á milli 

„þágufallssýkinnar“ og félagslegrar stöðu 11 ára barna. Var þar miðað við starf og 

menntun föður og stuðst við þrískiptingu í stéttir. Flokkur eitt voru embættismenn og 

sérfræðingar með háskólapróf og atvinnurekendur. Flokkur tvö innihélt ófaglært 

skrifstofufólk, iðnaðarmenn, verkstjóra, bændur og fólk sem vann tæknileg og 

stjórnsýsluleg störf sem ekki kröfðust háskólamenntunar. Þriðji flokkurinn samanstóð af 

ófaglærðu verkafólki. Þátttakendur voru 11 ára gömul börn víðs vegar af landinu. 

Niðurstöður leiddu í ljós að tengsl voru á milli fallaruglings (þ.e. fráviks frá 

upprunalegu falli) og félagslegrar stöðu þar sem lágt hlutfall barna úr flokki þrjú höfðu 

fáar „villur“ en hátt hlutfall margar „villur“. Þessu var svo öfugt farið með flokk eitt þar 

sem hátt hlutfall barna hafði fáar „villur“ en lágt hlutfall margar „villur“. Hlutfallið var 

svo nokkuð jafnt í flokki tvö þar sem svipuðu hlutfalli barna gekk annars vegar vel og 

hins vegar illa (Ásta Svavarsdóttir 1982:45).  

Rannsókn þeirra Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls Eyþórssonar (2003) á 

breytingum á frumlagsfalli í íslensku byggði á svipaðri aðferð og áðurnefnd rannsókn 

Ástu (1982) og leiddi í ljós svipaðar niðurstöður. Þar áttu þátttakendur, sem voru 11 ára 

gömul börn, að greina frá menntun foreldra sinna en tilgreindir voru þrír flokkar. Sá 

fyrsti innihélt þá sem lokið höfðu grunnskólaprófi eða skyldunámi. Næsti flokkur 

samanstóð af þeim sem lokið höfðu námi á framhaldsskólastigi (stúdentspróf, verknám, 

listnám o.fl.) og að lokum voru það þeir sem höfðu háskólanám að baki. Þar sem ekki 

kom fram skýrt samband á milli menntunar föður og notkunar frumlagsfalls hjá 

börnunum var það ekki tekið til nánari umræðu. Hins vegar komu fram skýr tengsl á 

milli menntunar móður og notkunar frumlagsfalls hjá börnunum. Frávik frá upprunalegu 

falli (þar sem t.d. var notað þágufall í stað þolfalls eða þágufall í stað nefnifalls) voru 

mun algengari hjá börnum sem áttu minna menntaðar mæður en þeim sem áttu mæður 

með meiri menntun. Þessar niðurstöður ríma við niðurstöður Ástu Svavarsdóttur (1982) 

og þykja benda til þess að tilbrigði í máli, jafnvel á Íslandi, tengist samfélagsstöðu, 

a.m.k. ef litið er til menntunar foreldra (eða móður). Börn eru því þeim mun líklegri til 

þess að nota viðurkennd máltilbrigði eftir því sem menntunarstig foreldranna er hærra 

(Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eyþórsson 2003:26) 
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Rétt er að benda á að nokkur tími er liðinn síðan þær rannsóknir á þágufallshneigð 

sem hér hefur verið lýst voru gerðar. Sennilegt er því að ýmislegt hafi breyst í 

málumhverfi íslenskra barna síðan þá og málbreytingin sem um ræðir líklega lengra á 

veg komin en þá var. Spurning er því hvort enn megi ná fram þeim tengslum sem þarna 

komu fram á milli fallnotkunar og félagsstöðu. Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur 

Eyþórsson (2003) benda einmitt á að málbreytingar nái smám saman til fleiri málhafa 

en upphaflega var og að aðrir þættir geti einnig haft áhrif. Þannig geti aukin viðvera 

barna á leikskólum gert það að verkum að börn séu í meiri samskiptum við jafnaldra en 

áður var og því í minni samskiptum við fullorðna. Þau geti því átt erfiðara með að 

tileinka sér málkerfi fullorðinna. Einnig hefur verið bent á að líklega tengist þau 

mállýskuatriði sem þykja misfín eða rétt aðeins stéttarstöðu manna (t.d. skólagöngu) ef 

fólk er meðvitað um þau. Ef amast er við ákveðnu máltilbrigði í skóla er líklegra að þeir 

foreldrar sem hafa lengri skólagöngu styðji skólann í því og skipti sér þannig af málfari 

barna sinna. Þegar ákveðin mállýskuatriði þykja jafn rétt mál, t.d. ef um er að ræða 

framburð eða orðaforða landsmanna, er líklegra að munur í málfari tengist 

landfræðilegri búsetu en stéttarstöðu manna (Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling 

2001:144, neðanmálsgrein).  

Fleiri málbreytingar en þágufallshneigðin hafa verið rannsakaðar í íslensku á 

undanförnum árum en þar má nefna nýja setningagerð sem kölluð hefur verið „nýja 

þolmyndin”. Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling (2001) stóðu fyrir umfangsmikilli 

rannsókn á nýju setningagerðinni veturinn 1999-2000 en þátttakendur í rannsókninni 

voru 15-16 ára unglingar af öllu landinu.   

Þolmynd í íslensku er mynduð af hjálparsögninni vera og lýsingarhætti þátíðar af 

aðalsögn en greina má þrenns konar þolmynd. Þar er um að ræða nefnifallsþolmynd, 

aukafallsþolmynd og ópersónulega þolmynd. Í dæmum (7) - (9) eru dæmi um þessar 

þrjár gerðir þolmyndar: 

 

(7) Stúlkan(nf.) var lamin í klessu.   (nefnifallsþolmynd) 

(8)  Henni(þgf.) var hrint í skólanum.   (aukafallsþolmynd) 

(9)  Það var dansað í kringum jólatréð.   (ópersónuleg þolmynd) 

 



21 

 

Þrátt fyrir að nýja setningagerðin sé kölluð nýja þolmyndin og sumir fræðimenn, t.d. 

Jóhannes Gísli Jónsson (2008) og Þórhallur Eyþórsson (2009), vilji meina að hún sé 

einmitt þolmynd færa Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling (2001) fyrir því rök að 

um ópersónulega germynd sé að ræða. Ekki verður farið nánar í þá málfræðilegu 

umræðu hér. Dæmi um nýju setningagerðina eru sýnd í (10) – (12). 

 

(10)  Það var lamið stúlkuna(þf.) í klessu.  (nýja setningagerðin) 

(11)  Það var hrint henni(þgf.) í skólanum.  (nýja setningagerðin) 

(12)  Það var saknað kennarans(ef.).   (nýja setningagerðin) 

 

Í rannsókn sinni lögðu Sigríður og Joan Maling fyrir spurningablað með setningum sem 

unglingarnir áttu að dæma hvort væru setningar sem þeir gætu sagt eða ekki. Með því 

var hægt að sjá hvort þeir samþykktu nýju setningagerðina eða ekki. Niðurstöður leiddu 

í ljós að unglingar um allt land samþykktu setningar með nýju setningagerðinni. Þó kom 

fram tölfræðilega marktækur munur á milli landshluta. Á svæðinu sem afmarkast af 

Elliðaám og Fossvogi (Reykjavík vestan Elliðaáa eins og Sigríður og Joan Maling nefna 

það) samþykkti miklu lægra hlutfall unglinga nýju setningagerðina en í úthverfum 

Reykjavíkur og annars staðar á landinu. Þessi munur var tölfræðilega marktækur. Það 

má benda á í þessu samhengi að í verkefninu Tilbrigði í setningagerð (sem Höskuldur 

Þráinsson stýrði) var nýja setningagerðin eitt af þeim atriðum sem könnuð voru. 

Kannanir á nýju setningagerðinni í Tilbrigðaverkefninu fóru fram á árunum 2006-2007. 

Niðurstöður Tilbrigðaverkefnisins staðfesta ofangreindar niðurstöður Sigríðar 

Sigursjóndóttur og Joan Maling (2001), þ.e. að munur sé á mati unglinga á nýju 

setningagerðinni eftir búsetu innan Reykjavíkur (Sigríður Sigurjónsdóttir væntanlegt). 

Við fyrirlögn spurningalistans voru unglingarnir beðnir um að skrá menntun 

foreldra sinna. Var menntunarstiginu skipt í þrjá flokka. Fyrsti flokkur voru þeir sem 

höfðu lokið gagnfræðaprófi eða skyldunámi, annar flokkur þeir sem höfðu lagt stund á 

nám á framhaldsskólastigi og þriðji og síðasti flokkurinn þeir sem höfðu stundað nám á 

háskólastigi. Niðurstöður sýndu tölfræðilega marktækan mun á milli barna háðan 

menntun foreldra. Þannig var hlutfall unglinga sem samþykkti nýju setningagerðina 

lægra eftir því sem menntun foreldra, bæði föður og móður, var meiri. Samkvæmt þessu 

virðist því notkun nýju setningagerðarinnar hjá börnum vera minni eftir því sem 
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menntun foreldranna er meiri. Þessar niðurstöður ríma við ofangreindar niðurstöður 

Ástu Svavarsdóttur (1982) og Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls Eyþórssonar 

(2003) þar sem einnig komu fram tengsl við menntun (Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan 

Maling 2001:126-128, 143).  

Þær rannsóknir sem hér hafa verið til umræðu eiga það sameiginlegt að hafa allar 

verið nokkuð umfangsmiklar. Rannsókn Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan Maling 

(2001) var mjög umfangsmikil en þær prófuðu 45% árgangsins sem fæddur var 1984. 

Voru þátttakendur rannsóknanna börn eða unglingar. Fram komu marktækar 

niðurstöður úr öllum rannsóknunum, þ.e. Ástu Svavarsdóttur (1982), Jóhannesar Gísla 

Jónssonar og Þórhalls Eyþórssonar (2003) og Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan Maling 

(2001) er varðaði þau áhrif sem menntun foreldra hafði á málnotkun 

barnanna/unglinganna. Einnig sýna niðurstöður Tilbrigðaverkefnisins að marktækur 

munur er á málnotkun unglinga á Reykjavíkursvæðinu eftir menntun foreldra þeirra 

(Sigríður Sigurjónsdóttir væntanlegt).  

Hér hefur verið rætt um íslenskar rannsóknir á málbreytingum þar sem litið hefur 

verið til barna í eldri aldurshópum og unglinga en nokkuð skortir á íslenskar rannsóknir 

á áhrifum félagslegra þátta (s.s. menntunar foreldra) á málþroska barna á yngri árum. Þó 

voru tengsl málþroska við félagslega þætti skoðuð í rannsókn þeirra Indriða Gíslasonar, 

Sigurðar Konráðssonar og Benedikts Jóhannessonar (1986) þar sem þeir rannsökuðu 

framburð og myndun fleirtölu hjá íslenskum börnum við fjögra og sex ára aldur. Einnig 

stendur yfir rannsókn á málþroska, sjálfstjórn og læsi fjögra og sex ára barna sem 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl. (2009) standa fyrir en þar eru tekin til athugunar tengsl 

við menntun móður.  

3.3. Rannsóknir á málþroska íslenskra barna og tengsl við félagslega þætti 

Á árunum 1980-1983 stóðu Indriði Gíslason, Jón Gunnarsson og Ásgeir S. Björnsson 

(sjá Indriða Gíslason, Sigurð Konráðsson og Benedikt Jóhannesson 1986) fyrir 

rannsókn á framburði og myndun fleirtölu hjá íslenskum börnum. Börnin voru prófuð 

við fjögra ára aldur og svo aftur tveimur árum seinna við sex ára aldur. Í fyrsta lagi var 

framburðarpróf lagt fyrir börnin en með því átti að kanna hæfni þeirra til þess að bera 

fram samhljóð og samhljóðaklasa (þegar tvö samhljóð eða fleiri fara saman í framburði, 

t.d. framstöðuklasarnir í orðunum glas og skór). Í öðru lagi voru börnin prófuð í 
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myndun fleirtölu en þar var hæfni þeirra til þess að mynda rétta fleirtölumynd orða 

könnuð. Voru til þess notuð ýmist raunorð (orð sem raunverulega eru til, t.d. hundur (ft. 

hundar)) en einnig voru lögð fyrir bullorð (tilbúin orð, t.d. darga (ft. dörgur)) sem 

notuð voru til þess að athuga kunnáttu barnanna í málfræðireglum og beitingu þeirra. 

Áhrif ýmissa félagslegra þátta og tengsl þeirra við rannsóknarþætti voru skoðuð og var 

þar m.a. horft til skólagöngu foreldra, aldurs foreldra, hvar í röðinni barn var í 

systkinahópi og fleiri þátta. Flokkunin varðandi skólagöngu foreldra var þannig að litið 

var til fjölda ára í námi eftir skyldunám og var þar skipt í þrjá flokka; 0-2 ár, 3-5 ár og 6 

ár eða fleiri. Litið var svo á að skólaganga lengri en 0-2 ár eftir skyldu væri „lengri 

skólaganga“ (Indriði Gíslason o.fl. 1986:27, 33-34, 109-111, 154-155).  

Hvað framburðinn varðar kom ekki fram marktækur munur við fjögra ára aldur 

eftir skólagöngu foreldra, þ.e. hvort móðir eða faðir hafði lengri skólagöngu að baki eða 

ekki, en marktækur munur kom fram við sex ára aldur þótt lítill hafi verið. Öðru máli 

var að gegna um fleirtöluna. Þar kom fram töluverður munur á getu barna til 

fleirtölumyndunar sem háður var skólagöngu foreldra og var hann tölfræðilega 

marktækur í báðum aldurshópum hvort sem um var að ræða menntun föður eða móður. 

Fjögra ára börn mæðra með lengri skólagöngu að baki sýndu betri árangur en önnur 

börn bæði í raunorðum og bullorðum, geta þeirra til þess að mynda rétta fleirtölu var því 

meiri. Það sama átti við um fjögra ára börn feðra með lengri skólagöngu að baki. Hvað 

sex ára börnin varðaði voru niðurstöður svipaðar, munur var til staðar háður skólagöngu 

foreldra en þó var hann ekki jafn áberandi og hjá fjögra ára börnunum. Fylgni var 

sterkust milli skólagöngu móður og árangurs barnanna í raunorðum við fjögra ára aldur 

en við sex ára aldur var fylgnin orðin sterkari við menntun feðra og þá sérstaklega í 

bullorðum. Mæður virtust því hafa meiri áhrif fyrst (við fjögra ára aldur) en svo urðu 

áhrif feðra sterkari eftir því sem á leið (við sex ára aldur) (Indriði Gíslason o.fl. 

1986:153-158). 

Þrátt fyrir að aðeins hafi verið birtar fyrstu niðurstöður rannsóknar þeirra 

Hrafnhildar Ragnarsdóttir o.fl. (2009) á málþroska, sjálfsstjórn og læsi fjögra og sex ára 

íslenskra barna er rétt að líta aðeins á þær niðurstöður þeirra sem tengjast félagslegum 

þáttum. Tilgangur rannsóknarinnar er margþættur en m.a. á að kanna þroska barna á 

ýmsum sviðum á ákveðnum aldri, hvort þeir þættir tengjast innbyrðis og hvernig hægt 

er með þeim upplýsingum að spá fyrir um námsárangur og aðlögun í fyrstu bekkjum 
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grunnskóla og þroska á síðari árum. Einnig er leitast við að athuga hvort tengsl séu á 

milli þeirra þátta sem prófaðir eru og menntunar móður og hvaða áhrif sú breyta hefur á 

niðurstöður. Þeir þroskaþættir sem á að rannsaka eru málþroski, félagsþroski og læsi en 

einnig eru bakgrunnsbreytur teknar til athugunar, m.a. menntun móður. Hvað 

málþroskaþáttinn varðar gefa niðurstöður fyrsta hluta rannsóknarinnar til kynna að 

marktæk fylgni sé á milli orðaforða, stafaþekkingar og menntunar móður í báðum 

aldurshópum og einnig á milli stafaþekkingar og menntunar móður í yngri hópnum. 

Benda rannsakendur á að það eigi ekki að koma á óvart að það hve marga stafi fjögra 

ára börn kunni tengist menntun móður og að sú fylgni sé horfin við sex ára aldur þar 

sem börnin hafi þá hlotið kennslu í lestri í næstum eitt ár (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

o.fl. 2009:4-8). 

Þær tvær rannsóknir sem hér hafa verið skoðaðar er varða tengsl félagslegra þátta 

við málþroska íslenskra barna eru að mörgu leyti ólíkar þótt þær taki til barna á sama 

aldursskeiði. Einnig eru orðin allmörg ár síðan fyrri rannsóknin sem fjallað var um fór 

fram en hin stendur enn yfir. Þrátt fyrir þetta virðast niðurstöður úr báðum þessum 

rannsóknum benda til þess að menntun foreldra hafi áhrif á málþroska íslenskra barna.  

4. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að lýsa þeim áhrifum sem félagslegir þættir í 

umhverfi barna hafa á málþroska þeirra. Fjallað var um forsendur máltöku og nokkra 

félagslega þætti en sjónum var beint sérstaklega að samfélagslegri stöðu fjölskyldna og 

hvaða áhrif hún getur haft á málþroska barna. Þar var litið til erlendra rannsókna á þessu 

efni en í þeim er gjarnan miðað við SES stöðu fjölskyldna þar sem skólaganga foreldra, 

tekjur og staða á atvinnumarkaði er notuð sem viðmið. Einnig var fjallað um íslenskar 

rannsóknir á málbreytingum og málþroska barna þar sem félagslegir þættir voru teknir 

til athugunar.  

Niðurstöður þeirra rannsókna sem skoðaðar voru eru margþættar. Oft leiða þær í 

ljós fylgni á milli samfélagslegrar stöðu foreldra og hæfni barna á ákveðnum sviðum 

málþroskans. Niðurstöður virðast þó oft gefa til kynna að tal foreldra (mæðra), þ.e.a.s. 

ílag þeirra til málumhverfis og málþroska barna, sé það sem mestu máli skipti. 

Rannsakendur leggja áherslu á þetta atriði í mörgum þeim rannsóknum sem skoðaðar 

voru. Einnig var leitast við að varpa ljósi á það hvort samfélagsleg staða hafi einnig 
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áhrif á málþroska barna á Íslandi líkt og erlendis. Þar sem ekki er mikið til af íslenskum 

rannsóknum á þessu efni var einnig litið til íslenskra rannsókna á sviði málbreytinga 

(þar sem þátttakendur voru börn eða unglingar). Í þessum rannsóknum, bæði á 

þágufallshneigð og á nýju setningagerðinni í íslensku, komu fram tengsl við menntun 

foreldra þar sem börn og unglingar meira menntaðra foreldra voru líklegri til þess að 

nota viðurkennd máltilbrigði. Í þeim íslensku rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

málþroska barna þar sem litið hefur verið til félagslegra þátta hefur einnig komið fram 

tenging við menntun foreldra og velgengni barna við myndun fleirtölu við fjögra og sex 

ára aldur.  

Þegar á heildina er litið, ef bæði er horft til erlendra og íslenskra rannsókna sem 

tengjast áhrifum samfélagslegra þátta á málþroska barna, virðast tengslin vera nokkuð 

augljós. Tengsl á milli menntunar foreldra, eða samfélagsstöðu þeirra, og hæfni barna á 

ýmsum sviðum málþroskans geta því varla talist tilviljun þar sem mjög margar 

rannsóknir hafa leitt þessi tengsl í ljós. Sú niðurstaða er þó einna mikilvægust, sem bæði 

málfræðingar og margir aðrir hafa bent á (t.d. rannsakendur þeirra rannsókna sem hér 

hefur verið litið til), hvað ílag foreldra vegur þungt í málþroska barna. Niðurstöður 

rannsókna á orðaforða barna sýndu fram á tengsl á milli samfélagslegrar stöðu og 

orðaforða (hvort börnin höfðu lítinn eða mikinn orðaforða) en í niðurstöðum kom einnig 

fram mikilvægi þess hvernig mállegum samskiptum móður og barns var háttað. 

Rannsóknir á setningafræði og málfræði barna gáfu til kynna svipaðar niðurstöður þar 

sem menntun foreldra hafði marktæk áhrif, t.d. í rannsóknum á meðallengd segða, en 

einnig kom í ljós að ílag foreldra og kennara í málumhverfi hafði jákvæð áhrif á 

setningafræðilegan málþroska. Í þeim íslensku rannsóknum sem nefndar voru, á sviði 

málbreytinga og málþroska, voru ekki beint rannsökuð þau áhrif sem foreldrar höfðu á 

málumhverfi barna sinna þar sem eðli rannsóknanna var ekki á þá vegu. Þó kom fram 

sterk fylgni á milli menntunar foreldra og málnotkunar barnanna.  

Það er því ekki samfélagsleg staða ein og sér sem hefur áhrif á málþroska barna 

heldur einnig það hvernig mállegum samskiptum foreldra og barna er háttað. Mikilvægt 

er að foreldrar tali mikið við börn sín og lesi fyrir þau. Þau mállegu samskipti sem hafa 

jákvæð áhrif á málþroska eru gagnkvæm samskipti foreldris og barns sem eiga sér stað í 

samtölum þeirra á milli. Þar ætti foreldri að veita endurgjöf með því að umorða og 

endursegja það sem barnið sagði og þannig bjóða upp á krefjandi málumhverfi. Hins 



26 

 

vegar virðist samfélagsleg staða svo hafa áhrif á það hvernig foreldrar tala við börn sín, 

niðurstöður rannsókna benda til þess. Erfitt er þó að vita nákvæmlega orsök og 

afleiðingu í þessum efnum þar sem margt getur spilað inn í s.s. erfðafræðilegir þættir og 

fleira. Ýmislegt er enn órannsakað en áhugavert væri að skoða betur þessi tengsl á 

Íslandi, þ.e. þau áhrif sem félagslegir þættir hafa á málþroska íslenskra barna. 
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