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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.A.-prófs í íslensku við Hugvísindasvið Háskóla Íslands. 

Aðalviðfangsefni ritgerðarinnar er framburður og hljóðþróun /s/ í máli barna. Ritgerðin 

skiptist í tvo meginhluta. Í þeim fyrri er fjallað á fræðilegan hátt um málhljóðið /s/ sem 

ásamt /r/ er það hljóð sem börn á máltökuskeiði eiga erfiðast með að tileinka sér. Stiklað 

er á stóru um máltöku barna en áhersla lögð á hljóðfræðilega máltöku. Sagt er frá frægri 

kenningu Romans Jakobsons sem felur í sér að börn læri málhljóð stig af stigi með því 

að tileinka sér aðgreinandi þætti þeirra. Einnig eru fyrri rannsóknir á framburði og 

hljóðþróun íslenskra barna reifaðar. Í seinni hlutanum er fjallað um athugun sem gerð 

var í tengslum við ritgerðina þar sem framburður /s/ í máli leikskólabarna var kannaður. 

Athugunin var gerð á tveimur aldurshópum með það fyrir sjónum að kanna þróun 

hljóðsins eftir aldri. Í yngri aldurshópnum voru börn á aldrinum þriggja og hálfs til 

fjögra ára (3;6-4;0) en í þeim eldri voru börn á aldrinum fjögra og hálfs til fimm ára 

(4;6-5;0). Framburðurinn var skoðaður í tvennu lagi, annars vegar þegar hljóðið stóð 

stakt og hins vegar þegar það var fyrsta hljóð framstöðuklasa. Niðurstöður 

athugunarinnar leiddu í ljós að nánast öll frávik sem börn beita við þriggja og hálfs til 

fjögra ára aldurs eru fulllærð ári seinna. Brottfall er algengasta frávik yngri 

aldurshópsins en eftir því sem börnin eldast er líklegra að þau skipti hljóði sem þau hafa 

ekki náð tökum á út fyrir annað skylt hljóð. Algengasta skiptihljóð fyrir [s] er [θ] enda 

eru hljóðin tvö náskyld og eiga fjölmarga aðgreinandi þætti sameiginlega. 

Samhljóðaklasarnir /spr-/, /str-/ og /skr-/ eru þeir klasar sem eru börnum einna erfiðastir 

viðfangs enda eru hljóðin tvö, /s/ og /r/, bæði torveld og seinlærð. Niðurstöður fyrir 

samhljóðaklasa sýndu fram á líkindi með klösum þar sem lokhljóð kemur á eftir /s/ 

hvort sem lokhljóðið kemur fram í stafsetningu, t.d. stelpa [stɛl̥pa] og stóll [stoutl̥], eða 

sem sníkjuhljóð á undan /l/, /n/ eða /m/ í framburði, t.d. sleði [stlɛːðɪ] og slaufa 

[stlœiːfa]. Svo virðist vera sem börn skynji klasana á sama hátt og beiti þ.a.l. sömu 

frávikum. Þannig eru klasarnir /sv-/ og /sj-/ sér á báti að því leyti að þar verður brottfalls 

/s/ ekki vart, líkt og í öðrum s- klösum. 
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Formáli 

Vorið 2012 sat ég áfangann Máltaka barna í umsjón Sigríðar Sigurjónsdóttur og þar 

kviknaði áhugi minn á því undraverða ferli sem máltaka barna er. Í áfanganum fengum 

við það verkefni að gera athugun á máli barns og varð ung frænka mín fyrir valinu. Ekki 

var hjá því komist að taka eftir framburði hennar á /s/ þar sem helstu átrúnaðargoðin 

báru nöfn líkt og Skoppa og Skrítla, Solla stirða og Siggi sæti. Þegar kom að því að 

velja efni í B.A.-ritgerð minntist ég þessa auk þess sem yngri systir fyrrnefndrar frænku 

sýndi sömu frávik og eldri systir hennar hafði gert nokkrum árum áður. Það voru því 

tvær litlar frænkur og vinsælar persónur barnaefnis sem aðstoðuðu við efnisval B.A.-

ritgerðarinnar. 

  Ég kann Sigríði Sigurjónsdóttur, leiðbeinanda mínum, bestu þakkir fyrir aðstoð 

og leiðsögn við gerð þessarar ritgerðar. 
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1. Inngangur  

Máltaka barna er skapandi ferli þar sem börn læra móðurmál sitt því sem næst ósjálfrátt. 

Tungumálið virðist manninum áskapað og strax um 4-6 ára aldur eru flest börn orðin 

altalandi og búin að ná valdi á meginatriðum málkerfisins. Máltakan hefst þegar við 

fæðingu, og e.t.v. fyrr, þegar ungabörn hefja að greina á milli málhljóða og annarra 

hljóða í umhverfinu. Sjálf fara börn að mynda málhljóð við 4-6 mánaða aldur þegar þau 

byrja að hjala. Hjalið þróast frá því að vera stök sérhljóð og samhljóð, sem síðan verða 

að atkvæðum og loks að flóknari atkvæðarunum. Um eins árs aldurinn  hefja börn að  1

endurtaka hljóðastrengi sem bera ákveðna merkingu. Á þann hátt tengja þau málhljóð 

og merkingu og eru farin að mynda orð (Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:7). Mál barna 

sprettur þannig ekki fram fullmótað heldur þróast smám saman stig af stigi þar til það 

líkist máli fullorðinna. Máltakan er reglubundið ferli og hvert stig málþroskans hefur 

sínar eigin reglur. Við tileinkun móðumáls feta flest heilbrigð börn svipaða slóð og af 

því leiðir að svipuð frávik koma fyrir í máli barna á máltökuskeiði. Frávikin eru því 

ekki tilviljanakennd heldur kerfisbundin og regluleg, og sum þeirra eru líklegri en 

önnur. 

  Aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar er framburður og hljóðþróun /s/ í máli 

íslenskra barna. Samkvæmt tveimur viðamiklum rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

hljóðþróun barna hér á landi eru /r/ og /s/ þau hljóð sem börn eiga í hvað mestum 

erfiðleikum með að tileinka sér. Ýmis frávik koma fram í máli barna við myndun 

þessara hljóða en niðurstöður rannsóknanna tveggja sýna að börn beita að miklu leyti 

sömu frávikum við myndun hvors hljóðs fyrir sig. Þó svo að frávikin séu misjöfn eftir 

því hvert markhljóðið er virðist svo vera sem börn beiti sömu eða svipaðri aðferð við að 

nálgast hvert og eitt hljóð. Sú staðreynd sýnir fram á regluleika í frávikum og styður enn 

fremur fyrrnefnda staðhæfingu um kerfisbundna máltöku.  

  Gerð var þversniðsathugun á 12 leikskólabörnum þar sem framburður /s/ var í 

brennidepli. Skoðuð voru orð þar sem /s/ stóð stakt, annars vegar í framstöðu og hins 

vegar í bakstöðu, en stærstan þátt skipuðu þó orð þar sem /s/ kom fyrir sem 

upphafshljóð framstöðuklasa. Í þeim tilgangi að athuga þróun hljóðsins var rannsóknin 

gerð á tveimur aldurshópum. Eins og gefur að skilja var markmið rannsóknarinnar að 

 Ekki ber að taka þann aldur barna sem hér er tilgreindur of bókstaflega. Börn eru misfljót til máls og því 1

er aldur ekki góður mælikvarði á málþroska barna (Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:7).
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athuga framburð og hljóðþróun /s/ í máli barna á máltökuskeiði. Á grundvelli fyrri 

rannsókna þessa efnis voru settar fram fjórar tilgátur, sjá (1): 

(1) (1)  Yngri börn hafa betra vald á /s/ þegar það stendur stakt heldur  

   en í samhljóðaklasa. 

  (2)  Börnum reynist auðveldara að bera fram stakt /s/ á undan   

   áherslusérhljóði en á eftir því. 

  (3) Brottfall er algengasta frávik yngri barna en eldri börn   

   skipta frekar hljóðum sem þau hafa ekki náð valdi á út fyrir  

   önnur hljóð. 

  (4)  [θ] er algengasta skiptihljóðið fyrir [s]. 

  Efnisskipan ritgerðarinnar er á þessa leið: Í upphafi annars kafla er fjallað 

nokkuð almennt um máltökuferlið. Áhersla er lögð á hljóðfræðilega máltöku og með 

hliðsjón af henni er skýrt frá frægri kenningu Romans Jakobsons um aðgreinandi þætti 

hljóðana. Málhljóðið /s/ er til ítarlegrar umfjöllunar, greint er frá myndun þess og stöðu 

en auk þess sagt frá helstu frávikum hljóðsins sem koma fram í máli barna. Í þriðja kafla 

er fjallað um fyrri rannsóknir á framburði og hljóðþróun í máli íslenskra barna og 

sjónum beint að umfjöllun og niðurstöðum þeirra um hljóðið /s/. Í fjórða kafla er loks 

greint frá athugun minni á framburði og þróun hljóðsins /s/ í máli leikskólabarna sem 

framkvæmd var á vordögum. Fjallað er um niðurstöður athugunarinnar út frá þeim 

tilgátum sem settar voru fram í (1) og byggðar voru á niðurstöðum fyrri rannsókna. Í 

fimmta og síðasta kaflanum eru lokaorð og helstu niðurstöður dregnar saman. 

2. Almennt um máltöku 

Máltaka barna er undravert ferli þar sem ósjálfbjarga börn ná valdi á flóknu kerfi 

móðurmáls síns á ótrúlega skömmum tíma. Börn sem geta hvorki fætt sig né klætt 

öðlast þrátt fyrir það málkunnáttu svo til sjálfkrafa og að því er virðist án nokkurrar 

handleiðslu fullorðinna. Til samanburðar má nefna að þegar unglingar og fullorðið fólk 

lærir erlent mál krefst það mikillar vinnu og námsfýsni, sem skilar þó sjaldnast sama 

árangri og ung börn ná við tileinkun móðurmálsins. Þó svo að börn læri móðurmál sitt 

því sem næst ósjálfrátt eru samskipti við annað fólk nauðsynleg forsenda þess að þau 

nái valdi á málinu. Börn verða að umgangast fólk, tengjast því tilfinningaböndum og 
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heyra tungumálið talað, eigi þeim að gerast kleift að ná tökum á málinu. Það má því 

segja að börn tileinki sér grundvallaratriði móðurmálsins að mestu leyti sjálf en til þess 

að öðlast færni í málinu og geta orðið góðir málnotendur verða þau að vera í málörvandi 

umhverfi og hafa málfyrirmyndir í æsku (Sigríður Sigurjónsdóttir 2005:636 og 

2013:123-124).  

  Það er manninum meðfæddur hæfileiki að læra mál sem sýnir sig m.a. í því að 

börn á unga aldri hefja að mynda orð og setningar en ekki afkvæmi annarra dýra. Þar að 

auki virðist maðurinn vera sérlega útbúinn fyrir máltökuna því rannsóknir hafa leitt í 

ljós að í heila manna má finna sérhæfðar málstöðvar sem sjá um mismunandi þætti 

móðurmálsins. Máltökunni virðast þó settar ákveðnar skorður frá náttúrunnar hendi því 

þessi meðfæddi hæfileiki mannsins hefur sín tímamörk. Talað er um markaldur í 

máltöku eða máltökuskeið sem takmarkast við visst aldursskeið, allt frá því að barn fer 

að nema málhljóð í móðurkviði og fram að kynþroska. Á máltökuskeiði er nauðsynlegt 

að barn læri mál sitt, eigi það að hafa nokkurt mál að móðurmáli (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2000:30). Máltaka barna er reglubundið ferli sem þróast stig af stigi. 

Heilbrigð börn hvaðanæva að úr heiminum feta svipaða slóð í máltökunni sem rennir 

stoðum undir þá kenningu að mannfólkið hafi ásköpuð málfræðilögmál sem eru algild 

(e. Universal Grammar) og sameiginleg öllum tungumálum heimsins (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2000:31 og 2013:107). 

  Hér hefur verið stiklað á stóru og fjallað nokkuð almennt um máltöku barna. Í 

framhaldinu verður sjónum beint nánar að hljóðkerfi málsins og hljóðfræðilegri 

máltöku. 

2.1 Hljóðfræðileg máltaka 

Líkt og fram hefur komið eru börn farin að nema málhljóð strax í móðurkviði. Við 

fæðingu búa börn yfir hæfni til að greina tungumál eftir hljómfalli þeirra í 

hljómfallsflokka. Þessi hæfni þróast svo smátt og smátt frá hinu almenna til hins 

sértæka og hljómskynjun barnsins lagar sig að móðurmáli þess. Við fimm mánaða aldur 

greina börn á milli mála í þeim hljómfallsflokki sem móðurmál þeirra tilheyrir (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2002:7). Þannig getur fimm mánaða enskt barn greint á milli ensku og 

hollensku sem hafa sameiginleg áhersluvíxl og tilheyra því sama hljómfallsflokki 

(Nazzy og Jusczyk 1999:519). Hæfileiki barnanna verður sífellt sértækari og um sjö og 

hálfs mánaða aldur eru börn orðin sérhæfð í hljómfalli síns móðurmáls. Ekki aðeins 
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greina börn milli hljómfallsflokka svo ung að aldri heldur skynja þau líka mun talhljóða. 

Tímamótarannsókn Peters Eimas og samstarfsfélaga hans, sem birtist í tímaritinu 

Science árið 1971, sýndi fram á að eins og fjögurra mánaða gömul börn gera 

greinarmun á rödduðum og órödduðum hljóðum eftir flokkum. Frekari rannsóknir á 

talskynjun ungabarna hafa leitt í ljós að svokölluð flokkamiðuð talskynjun, sem gerir 

mönnum kleift að skynja mun ákveðinna hljóðana, er mönnum eðlislæg. Við höfum 

áskapaða hæfileika til að flokka þau málhljóð sem við heyrum sem hljóðan eða fónem 

(e. phoneme). Mismunandi tilbrigði sama fónemsins flokkum við sem eitt og sama 

fónemið, hvort sem það er t.d. borið fram af djúpri karlmannsrödd með lága tíðni eða af 

barnsrödd með mjög háa tíðni. Við tökum því ekki eftir muni á hljóðum sem ekki er 

fónemískur. Þannig skynja ung börn, rétt eins og fullorðnir, ekki mun á /p/ í orðinu sopi 

þegar það er annars vegar borið fram harðmælt, [sɔːpʰɪ], og hins vegar linmælt, [sɔːpɪ], 

því þar er um sama fónemið að ræða. Aftur á móti greina börn á milli mismunandi 

fónema í orðunum Pál [pʰauːl] og bál [pauːl] því það eru mismunandi fónem og sá 

munur þ.a.l. fónemískur. Erfitt er að gera sér í hugarlund máltökuferlið án 

flokkamiðaðrar talskynjunar því ef hennar nyti ekki við væri ómögulegt að skynja mun 

hljóðana. Fyrir tilstuðlan hennar þarf barnið ekki að tileinka sér þær hljóðkerfislegu 

aðgreiningar sem því eru meðfæddar og þannig flýtir hún mjög fyrir máltökunni 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:6). 

  Ein frægasta kenningin er snýr að hljóðfræðilegri máltöku barna var sett fram 

af rússneska formgerðarsinnanum Roman Jakobson árið 1941 og kom fram í bókinni 

Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze. Talsvert langur tími leið þangað til 

ensk þýðing bókarinnar leit dagsins ljós en það var árið 1968 og þá undir heitinu Child 

language aphasia and phonological universals. Kenning Jakobson hefur æ síðan haft 

mikil áhrif á rannsóknir og kenningar á sviði hljóðfræðilegrar máltöku barna. Hann setti 

fram tilgátu sem byggði á aðgreinandi þáttum hljóðana og hélt því fram að börn alls 

staðar að úr heiminum byggi upp hljóðkerfi sitt með því að tileinka sér smám saman 

aðgreinandi þætti hljóðana. Þannig læra börn ekki stök hljóð heldur greina á milli hljóða 

með því að ná valdi á tilteknum aðgreinandi þáttum hljóðana. Í stað þess að læra hvert 

hljóð fyrir sig ná börn valdi á andstæðunni sem felst í aðgreinandi þætti hljóða og geta 

þannig greint á milli margra hljóða í einu (Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:8). Enn fremur 

taldi hann þróun hljóðkerfis barna endurspegla hversu algeng einstaka hljóð væru í 

málum heimsins. Því algengari sem hljóð væru, þeim mun fyrr kæmu þau fram í máli 
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barna (Jakobson 1980:156-157). Kenning Jakobson byggir á andstæðupörum sem börn 

læra í ákveðinni röð. Þessa aðgreinandi þætti læra börnin í ákveðnum þrepum eða 

stigum þar sem hvert þrep er forsenda þess sem á eftir kemur. Upphaflega ná börn valdi 

á andstæðunni sérhljóð - samhljóð, því næst varamælt munnhljóð - varamælt nefhljóð  

/p/ - /m/, svo varamælt hljóð - tannbergsmælt hljóð /p/ - /t/, /m/ - /n/. Á mynd (2) hér 

fyrir neðan má sjá hvernig barn lærir hvert skrefið á fætur öðru þangað til það getur 

aðgreint [s] og [θ] (Sigurður Konráðsson 1984:29). 

(2)  

  

Þrepin sem börnin ganga í gegnum byggjast á andstæðum sem fara frá því einfaldasta 

og víðtækasta til hins flóknara og sérhæfðara. Af kenningu Jakobson má dæma að ef 

tiltekið hljóð er í máli barns þá séu ákveðin önnur hljóð einnig til staðar (Sigurður 

Konráðsson 1983:29). Komi t.d. /n/ fyrir í máli barns má samkvæmt kenningu Jakobson 

einnig gera ráð fyrir að /m/, /p/ og /t/ komi fyrir í máli þess. Í því samhengi má segja að 

kenning Jakobson hafi ákveðið forspárgildi í hljóðfræðilegri máltöku vegna þess að hún 

spáir því að sumar andstæður, og þar með sum hljóð, lærist fyrr en aðrar. Það hefur þó 

reynst mönnum erfitt að sannreyna kenninguna, annars vegar vegna þess að erfitt er að 

gera nákvæma grein fyrir í hvaða röð málhljóð lærast, sérstaklega þegar líður á 

máltökuna, og hins vegar vegna þess að lágmarkspör, t.d. Pál - mál, koma ekki oft fyrir 

í máltökugögnum (Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:8, Sigurður Konráðsson 1983:20-21). 

  Hér verður látið staðar numið í umfjöllun um kenningu Jakobsons en þó er vert 

að skoða þrjú atriði byggð á kenningum hans áður en lengra er haldið. Atriðin í (3) eru 

sett fram af Linell og Jennische (1980:29, en hér verður vitnað eftir Sigurði 

Konráðssyni 1984:29). 
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barna eru yfirleitt mynduð úr þessum samhljóðum og sérhljóðinu [a]. Í (1) má sjá 

hvernig barn lærir hvert skrefið á fætur öðru þangað til það getur a�	������
��������.  

 

 (1) 

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      ������������ 
 
6. Blísturshljóð � ekki blísturshljóð           s       þ 

 

Börn læra þannig hverja andstæðuna á fætur annarri í ákveðinni röð og af þessu leiðir að 

tiltekin hljóð koma ekki fram fyrr en önnur eru lærð. Börnin ná mjög seint valdi á /r/ og 

/s/ en þrepin byggjast á andstæðum sem fara frá því einfaldasta og víðtækasta til hins 

flóknara og sérhæfðara. Þau hljóð sem eru torlærð eiga sér því fleiri forsendur í 

þrepaskiptingu máltökunnar (sjá Sigurð Konráðsson 1983:16-22, Sigríði 

Sigurjónsdóttur 2002:8 og Jón Gunnarsson 1979:11). 

Kenning Jakobson hefur ákveðið forspárgildi í hljóðfræðilegri máltöku því hún 

spáir því að sumar andstæður (og þar með sum hljóð) lærist fyrr en aðrar. Þannig er 

hægt að gera ráð fyrir að ef tiltekið hljóð er í máli barnsins þá séu ákveðin önnur hljóð 

einnig til staðar (Sigurður Konráðsson 1983:29). Þó kenningin virðist eiga við rök að 

styðjast hefur mönnum reynst erfitt að sannreyna hana þar sem lágmarkspör koma 

sjaldan fyrir í máltökugögnum en þegar lágmarkspör fara að birtast hefur barnið lært 

það mörg hljóð að erfitt er að gera grein fyrir í hvaða röð þau hafa lærst (Sigurður 

Konráðsson 1983:20-21 og Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:8). 

Þrjú atriði, byggð á kenningum Jakobson, er vert er að hafa í huga þegar þróun 

/r/ hjá Fíu er skoðuð. Þessi atriði eru sett fram af Linell og Jennische og má sjá í (2) 

(1980:29, hér tilvitnað eftir Sigurði Konráðssyni 1984:29). 

 

 

 



(3)  

Þegar þessi atriði eru skoðuð með tilliti til málhljóðsins /s/ hjá íslenskum börnum kemur 

í ljós að þau eiga vel við. /s/ reynist börnum oft á tíðum erfitt viðureignar enda byggist 

tileinkun hljóðsins á því að tiltekin önnur hljóð séu þegar lærð, sbr. mynd (2). Eins og 

við munum sjá síðar í kafla 4.1 er /s/ gjarnan skipt út fyrir önnur hljóð, sbr. 3(1), og 

algengt skiptihljóð fyrir /s/ er /þ/ sem lærist tiltölulega snemma hjá íslenskum börnum, 

sbr. 3(2). Samkvæmt 3(3) á skiptihljóðið að vera eins líkt hljóðinu sem það kemur í 

staðinn fyrir og mögulegt er. Sú er einmitt raunin þegar /þ/ er notað í stað /s/. Líkt og 

Sigurður Konráðsson bendir á yrði þetta orðað þannig í almennri hljóðkerfisfræði að 

sem fæstum aðgreinandi þáttum sé breytt (Sigurður Konráðsson 1984:31). Út frá 

hljóðkerfislegu sjónarmiði eiga /s/ og /þ/ einmitt marga aðgreinandi þætti sameiginlega 

(sjá nánar í kafla 2.2.1).  

  Nú höfum við kynnst kenningu Jakobson (1941) um aðgreinandi þætti hljóðana 

og skoðað þau þrjú atriði sem Linell og Jennische (1980) settu fram og byggðu á 

kenningu hans. Þessi þrjú atriði tengdum við svo máltöku íslenskra barna á hljóðinu /s/. 

Í framhaldinu skulum við skoða nánar hljóðið sjálft, stöðu þess og helstu einkenni, sem 

og algengustu frávikin á /s/ sem koma fram í máli barna á máltökuskeiði. 

2.2 Málhljóðið /s/ 

Málhljóðum er skipt í tvo meginflokka, sérhljóð og samhljóð. Sérhljóð eru fær um að 

mynda kjarna atkvæðis og eru því sögð atkvæðisbær, en samhljóð geta hins vegar ekki 

myndað kjarna atkvæðis ein og sér og eru því óatkvæðisbær. Samhljóð eru yfirleitt 

flokkuð á tvennan hátt; annars vegar eftir myndunarhætti og hins vegar eftir 

myndunarstað. Eftir myndunarhætti er samhljóðum skipt í fimm flokka; lokhljóð, 

önghljóð, nefhljóð, hliðarhljóð og sveifluhljóð. /s/ tilheyrir flokki önghljóða og því 

munum við í framhaldinu fjalla nánar um þau en láta það nægja að nefna aðeins hina 

flokkana. Í samhljóðum mætir loftstraumurinn sem kemur frá lungunum verulegri 
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(1) Þeim mun síðar sem barn lærir ákveðið fónem, þeim mun oftar 

er því skipt út. 

(2) Þeim mun fyrr sem barn lærir ákveðið fónem, þeim mun oftar er 

það haft sem skiptihljóð. 

(3) Skiptihljóðið er eins líkt hljóðinu sem það kemur í staðinn fyrir 

og mögulegt er.



fyrirstöðu á leið sinni út úr líkamanum, ýmist er loftrásin þrengd verulega eða lokað er 

algerlega fyrir loftstrauminn um tíma. Myndunarstaður lýsir því hvar í munnholinu sú 

lokun verður, nánar tiltekið hvar mest er þrengt að loftstraumnum (Eiríkur 

Rögnvaldsson 2013:31).  

  Við myndun önghljóða er þrengt tímabundið að loftstraumnum, annaðhvort 

með því að lyfta mismunandi hlutum tungunnar og láta hana nálgast gómfillu, góm, 

tannberg eða tennur, eða með vörum eða tönnum. Þrengingin eða öngin gerir það að 

verkum að það myndast e.k. þrýstihljóð eða núningshljóð með óreglulegri tíðni. Sú tíðni 

ræðst af vídd loftrásarinnar, eftir því sem hún er þrengri verður tíðni hljóðsins hærri 

(Eiríkur Rögnvaldsson 2013:36). Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir flokkun önghljóða. 

   

Hljóðið /s/ í íslensku er óraddað og flokkast sem tannbergsmælt önghljóð. Það virðist þó 

vera nokkuð misjafnt eftir málhöfum hvernig þeir mynda hljóðið því það getur annars 

vegar verið svokallað tungubroddshljóð, myndað með því að lyfta tungubroddinum upp 

að tannbergi þannig að öng verði þar á milli, og hins vegar framtunguhljóð, en þá 

myndar miðhluti tungunnar öng við tannbergið og tungubroddurinn liggur aftan við 

framtennur í neðri gómi (Eiríkur Rögnvaldsson 2013:37 og Kristján Árnason 2005:161). 

Báðar gerðirnar hljóma nokkurn veginn eins og er því ekki gerður greinarmunur á þeim 

í hefðbundinni hljóðritun, [s] er látið tákna báðar gerðir. Svo virðist sem það sé 

algjörlega tilviljunarkennt með hvaða hætti mismunandi einstaklingar mynda hljóðið og 

ekki hefur verið reynt að setja fram skýringu á muninum svo vitað sé. Í (4) má sjá stöðu 

talfæranna við mismunandi myndun /s/ (Eiríkur Rögnvaldsson 2013:37). 
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Tafla 1 tannvara- 
mælt

tann- eða 
tannbergsmælt

framgóm- 
mælt

uppgóm- 
mælt

raddbanda- 
mælt

óraddað [f] [θ], [s] [ç] [x] [h]

raddað [v] [ð] [j] [ɣ]



(4) 

Staða talfæranna við myndun /s/ 

Við myndun /s/ verður öngin sem loftið fer í gegnum að vera mjög þröng. Sú myndun 

veldur því að /s/ hefur mjög háa tíðni hljóðbylgna, sem m.a. gerir það að verkum að 

auðvelt er að greina hljóðið á hljóðrófsriti. Einnig hefur /s/ oft verið nefnt blísturshljóð 

vegna sinnar háu tíðni, og þykir réttnefni (Magnús Pétursson 1976:36).  

2.2.1 Helstu frávik við myndun /s/ 

Líkt og sjá má í töflu 1 eru hljóðin [s] og [θ] flokkuð á sama hátt sem gefur til kynna að 

þau séu náskyld. Bæði eru hljóðin órödduð önghljóð og mynduð á svipuðum stað, við 

tannberg eða tennur. [s] er þó yfirleitt myndað nokkru aftar en [θ] og loftrásin sem 

myndast á leið loftsins út úr munnholinu við myndun [s] er mun þrengri en við myndun 

[θ], sem leiðir til þess að tíðni hljóðsins verður hærri (Eiríkur Rögnvaldsson 2013:36). 

Hljóðin eru því náskyld og eiga fjölmarga aðgreinandi þætti sameiginlega sem sést best 

á því að [θ] kemur iðulega í staðinn fyrir [s] í barnamáli. Eins og kom fram í kafla 2.1. 

reynist [s] börnum oft á tíðum torvelt í framburði og er ásamt sveifluhljóðinu [r] það 

hljóð sem börn eiga einna erfiðast með að tileinka sér (Indriði Gíslason 1986:104). [θ] 

lærist hins vegar tiltölulega snemma hjá íslenskum börnum (Sigurður Konráðsson 

1983:61).  

  Ýmis frávik koma fyrir í framburði ungra barna á máltökuskeiði en algengast 

er að börn felli burt hljóð eða skipti einu hljóði út fyrir annað, auk þess sem ýmsar 

samlaganir koma fyrir þar sem eitt hljóð tekur á sig mynd annars hljóðs. Staða hljóðs 

innan orðs virðist þó ráða því hvaða frávikum börn beita. Íslensk börn fella gjarnan brott 

[s] þegar það stendur á undan lokhljóði, skór verður [kouːr] og stelpa verður [tɛhpa]. 
*11



Þegar [s] kemur fyrir stakt í upphafi eða enda orðs er því hins vegar oftast skipt út fyrir 

annað hljóð og þá er [θ] algengasta skiptihljóðið fyrir [s] í íslensku. Þegar börn á 

máltökuskeiði eru ekki fær um að mynda ákveðið hljóð grípa þau til þess ráðs að nota 

annað hljóð sem líkist hljóðinu sem þau vilja ná fram. Vegna skyldleika hljóðanna 

tveggja verður [θ] oftast fyrir valinu í stað [s] enda eiga hljóðin fjölmarga aðgreinandi 

þætti sameiginlega í þáttagreiningu hljóðkerfisfræðinnar, raunar alla nema þáttinn 

[±strítt]. Sá þáttur er hljóðeðlisfræðileg skilgreining á tíðni og skv. Eiríki Rögnvaldssyni 

(2013:72) eru stríð hljóð, þ.e.a.s. [s], „hávaðasamari“ og hafa styrk á hærri tíðni en  

[-stríð] hljóð. Þannig verður Sigga að [θɪkːa] og djús verður [tjuːθ] (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2002:8-9). Engin ein regla virðist geta sagt til um í hvaða tilvikum börn 

beita samlögun hljóða. Myndunarstaður hljóðanna hefur þó iðulega áhrif á hvers konar 

samlögun verður því þær þjóna yfirleitt þeim tilgangi að auðvelda framburð orða með 

því að einfalda hreyfingar talfæranna (O’Grady 2005:157). Sem dæmi um samlögun má 

taka framburð orðsins svín sem verður [fiːn], sjá töflu 9. Hér samlagast 

framstöðuklasinn [sv-] og verður [f-] sem verður að teljast nokkuð eðlileg samlögun sé 

litið til myndunar hljóðanna. Hljóðið [s] er óraddað önghljóð eins og [f]. [f] og [v] hafa 

hins vegar sama myndunarstað og það eina sem aðskilur þau er röddunin, [f] er óraddað 

og [v] raddað. Samlögunin er því fólgin í því að raddaða hljóðið [v] afraddast fyrir 

tilstilli [s] og saman verða hljóðin að [f]. 

2.2.2 Staða /s/ í íslensku 

/s/ kemur fyrir í mjög fjölbreyttu umhverfi. Það getur staðið í fram-, inn- og bakstöðu á 

undan rödduðum og órödduðum hljóðum. /s/ er algengt hljóð í samhljóðaklösum og þá 

sérstaklega framstöðuklösum. Samhljóðaklasar í íslensku geta verið samsettir úr 

tveimur til fjórum samhljóðum. Flestir framstöðuklasar í málinu hefjast á /s/ og eftir því 

sem samhljóðum klasanna fjölgar er þeim mun líklegra að þeir hefjist á /s/. Til að 

mynda hefjast allir fjögurra samhljóða klasar í íslensku á /s/. Hljóðið er mjög 

sveigjanlegt að því leyti að það leyfir mörg hljóð á milli sín og sérhljóðs. Raunar er /s/ 

það hljóð sem leyfir flest samhljóð milli sín og eftirfarandi sérhljóðs. Hinar svokölluðu 

hljóðskipunarreglur segja til um það hvernig málhljóð geta raðast saman. Þetta eru 

reglur sem tungumálið býr yfir en við sem málnotendur erum að mestu ómeðvituð um. 

Hljóðskipunarreglurnar segja t.d. til um hvaða samhljóð geta staðið saman í upphafi 

orða eða atkvæða og stjórna því hvaða hljóð geta myndað samhljóðaklasa. Íslensk orð 
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geta t.a.m. ekki byrjað á klasa á borð við *rts, en öfug röð hljóðanna er fullkomlega 

leyfileg í málinu str-, sbr. strætó og strik. Hér eru það hljóðskipunarreglurnar sem koma 

að máli og segja hvað má og hvað má ekki.  

  Hluti af eiginleikum hvers hljóðs felst í því hvar það getur staðið, eðli 

samhljóðanna sem eininga ræður miklu um það hvernig hljóðin raða sér saman (Kristján 

Árnason 2005:164). Málfræðingum er orðið ljóst að samhljóð skipa sér í stigvensl eftir 

því hvernig þau raða sér saman í atkvæði og þessi vensl hafa verið skilgreind sem 

mismunandi styrkur hljóðanna. Eftir því sem samhljóðin geta staðið lengra frá sérhljóði 

teljast þau þeim mun sterkari, en þau hljóð sem hafa tilhneigingu til að standa í 

námunda við sérhljóð eru talin veik. Í þessu tilliti hegða einstök önghljóð sér 

misjafnlega. Rödduð önghljóð stilla sér gjarnan upp nærri sérhljóðum, sbr. kveðja og 

dvelja. Þau teljast því til veikra hljóða. Þegar framstöðuklasi hefur aftur á móti tvö 

önghljóð er það ófrávíkjanleg regla að það hljóð sem stendur fjær sérhljóðinu er 

óraddað og þar með sterkara hljóð, sbr. svíkja og þvottur. Þetta ber þó ekki að skilja 

þannig að sterku hljóðin séu hljómmeiri en þau veiku. Þvert á móti eru veiku hljóðin að 

öðru jöfnu hljómmeiri en þau sterku (Kristján Árnason 2005:165). Svo virðist þó vera 

sem /s/ sé undanskilið þessari fullyrðingu en ekki verður farið nánar út í hljómmagn og 

styrk hljóða hér (sjá nánar (6) í kafla 4.1.4). 

3. Fyrri rannsóknir á /s/ í íslensku barnamáli 

Rannsóknir á barnamáli hafa færst í aukana hér á landi á síðustu áratugum og máltakan 

unnið sér sess innan fræðanna sem mikilsverð heimild um málkerfið og byggingu þess. 

Sýnt hefur verið fram á að þau frávik sem börn á máltökuskeiði gera eru ekki 

tilviljanakennd heldur langoftast kerfisbundin. Jafnframt eru frávikin yfirleitt skref í átt 

að réttri myndun, hvort sem þau eru hljóðfræðilegs-, beygingarfræðilegs- eða jafnvel 

setningafræðilegs eðlis. Hér á eftir verður fjallað um helstu rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á framburði íslenskra barna. 

3.1 Sigurður Konráðsson (1983) 

Í ritgerð sinni til kandídatsprófs í íslenskri málfræði fjallaði Sigurður Konráðsson um 

nokkur atriði hljóðfræðilegrar máltöku íslenskra barna. Ritgerðinni til grundvallar liggur 
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rannsókn sem gerð var á framburði reykvískra barna við fjögra ára aldur.  Í ritgerðinni, 2

sem nefnist Máltaka barna: hljóðfræði og hljóðkerfisfræði, kemst Sigurður að raun um 

að samhljóðaklasar reynast fjögra ára gömlum börnum erfiðir og að /r/ og /s/ eru þau 

hljóð sem börn eiga hvað erfiðast með að tileinka sér. Einnig sýna niðurstöður hans að 

skipti og brottföll eru einkennandi þættir frávika í samhljóðaklösum. Þau hljóð sem 

oftast eru notuð sem skiptihljóð annarra hljóða eru [n, l, ð, θ] auk þriggja afbrigða af /r/, 

þ.e. [ʀ, ɾ, ɹ] . Sigurður fjallar ítarlega um r- og s- klasa sem hann telur vera erfiðustu 3

samhljóðasamböndin. Skipti C1  og brottfall C1 eru tveir helstu flokkar frávika sem 4

verða í s- klösum. Þau koma fyrir í klösum sem hefjast á hljóðunum /s/ + /p, t, k ,n, l, m/ 

en annað gildir um /s/ + /j, v/ -klasa. Börnum virðist tamt að skynja klasana /sl-/, /sn-/, 

og /sm-/ sem þriggja samhljóðaklasa þar sem borið er fram lokhljóð á eftir 

upphafshljóðinu, t.d. snúður [stnuːðʏr], slá [stlauː] og smíði [spmiːðɪ]. Því er eðlilegt að 

þeir hegði sér eins og klasarnir /s/ + lokhljóð. Það sem greinir klasana /sj-/ og /sv-/ frá 

öðrum s- klösum er sú staðreynd að /s/ fellur aldrei brott í /sv-/ klösum og afar sjaldan 

í /sj-/ klösum. Þetta gengur alveg þvert á það sem gerist í klösunum /s/ + lokhljóð þar 

sem brottfall /s/ er hvað algengast (Sigurður Konráðsson 1983:86-87). Í niðurstöðum 

Sigurðar sannast það, sem áður hefur verið nefnt, að [θ] er algengasta skiptihljóð /s/. [θ] 

er í yfirgnæfandi meirihluta haft í stað /s/ þegar hljóðið stendur stakt, en í klösum er 

óverulegur munur á [θ] annars vegar og [s̪]  og [ʃ]  hins vegar (Sigurður Konráðsson 5 6

1983:115-116).  

  Sigurður sýnir fram á að hægt er að nota gögn um frávik í framburði barna til 

að draga almennar ályktanir í hljóðkerfisfræði. Vitneskja okkar um barnamál er slík að 

við getum fullyrt að frávikin sem verða í framburði heilbrigðra barna eru ekki 

tilviljanakennd heldur kerfisbundin og sum frávik eru líklegri en önnur. Umrædd skipti 

 Rannsóknin sem Sigurður fjallar um í ritgerð sinni er rannsókn Indriða Gíslasonar o.fl. (1986) sem 2

framkvæmd var á árunum 1980-1983. Sigurður vann úr gögnum reykvískra barna á fjórða aldursári sem 
Indriði og félagar söfnuðu fyrir brautryðjendarannsókn sína á framburði íslenskra barna (sjá kafla 3.2).

 Íslenskt [r] er sveifluhljóð sem venjulega er myndað við tannberg. Þó kemur fyrir að hljóðið sé myndað 3

við úf og er þá táknað [ʀ] í hljóðritun. Einnig getur það gerst að sveiflan verði einungis ein og þá er talað 
um einsveifluhljóð, táknað [ɾ]. Ef engin sveifla verður myndast svokallað nándarhljóð sem táknað er [ɹ] 
(Kristján Árnason 2005:160).

 C stendur fyrir samhljóð (e. consonant).4

 [ ̪ ] er svokallað stafmerki (e. diacritics) og táknar að hljóðið sé tannmælt (Eiríkur Rögnvaldsson 5

2013:14, Meier [Án ártals]).

 [ʃ] er óraddað önghljóð líkt og [s] en er myndað rétt aftan við tannberg (Meier [Án ártals]). [ʃ] er algengt 6

hljóð í t.d. þýsku sbr. schön [ʃøːn].
*14



og brottföll í framburði barna geta til að mynda sagt okkur ýmislegt um hljóðkerfið 

yfirleitt. Athuganir á framburði barna eiga því fullt erindi inn í umræður um almenna 

hljóðkerfisfræði (Sigurður Konráðsson 1983:197-201). 

3.2 Indriði Gíslason o.fl. (1986) 

Á árunum 1980-1983 var framkvæmd brautryðjendarannsókn á framburði íslenskra 

barna. Það voru þeir Indriði Gíslason, Jón Gunnarsson og Ásgeir S. Björnsson sem 

stóðu að viðamikilli þversniðsathugun á framburði og fleirtölumyndun 200 barna við 

fjögra og sex ára aldur. Gögnum 200 barna var safnað, u.þ.b. helmingur þeirra eða 101 

barn var frá Reykjavík og 99 börn af landsbyggðinni. Leitast var við að hafa úrtakið í 

sem mestu samræmi við íslenska samfélagshætti og því voru valin börn úr þéttbýli og af 

landsbyggðinni til sjávar og sveita (Indriði Gíslason o.fl. 1986:20). Kynjahlutfall var 

einnig nokkuð jafnt, 98 stúlkur og 102 drengir tóku þátt í rannsókninni. Athugunin fór 

þannig fram að börnin skoðuðu valdar myndir í möppu og voru beðin um að lýsa því 

sem þau sáu. Með þessum hætti voru ákveðin orð kölluð fram og þannig tókst að ná 

fram framburði barna á stökum sérhljóðum, samhljóðum og samhljóðaklösum í fram-, 

inn- og bakstöðu. Eins og fram hefur komið var rannsóknin þversniðsathugun þar sem 

sérsamið próf var lagt fyrir stóran hóp barna, en raunar má halda því fram að rannsóknin 

hafi að vissu leyti einnig verið langsniðsathugun því sömu börnin voru prófuð tvisvar 

sinnum.  

  Unnið var að úrvinnslu gagnanna og árið 1986 birtu þeir Indriði Gíslason, 

Sigurður Konráðsson og Benedikt Jóhannesson niðurstöður rannsóknarinnar í ritinu 

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

Í ljósi umfjöllunarefnis þessarar ritgerðar verður hér á eftir aðeins fjallað um þann hluta 

rannsóknarinnar er snýr að framburði. Niðurstöður þess hluta má draga saman í 

eftirfarandi meginatriði, sjá (5): (Indriði Gíslason o.fl. 1986:104). 
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(5)  

 

 

Niðurstöðurnar sýna að /s/ og /r/ reyndust börnunum erfiðustu málhljóðin og þar var 

einnig flest frávik að finna. Eins og kemur fram í 5(1) eiga börn auðveldara með að ná 

tökum á samhljóðum þegar þau standa stök í orði, t.d. glas og sæng. Í rannsókn Indriða 

og félaga kom fram að stakt /s/ reyndist börnunum auðveldara í framburði þegar það 

stóð í framstöðu orða heldur en þegar það stóð í bakstöðu, sbr. 5(2). Í orðinu sæng var 

minna um frávik en í orðunum glas og djús, en í þeim orðum var algengasta frávikið 

hljóðskipti þar sem [s] var skipt út fyrir [θ] eða tannmælt /s/, t.d. glas [klaːθ] eða [klaːs̪]. 

Af þessu má ætla að börnum veitist auðveldara að bera fram stakt /s/ þegar það stendur 

á undan áherslusérhljóði en á eftir því (Indriði Gíslason o.fl. 1986:60-61). Í 5(3) kemur 

fram að skipti á samhljóðum og brottfall þeirra séu einkennandi frávik í máli barna. Sú 

staðhæfing kemur bersýnilega í ljós þegar litið er á niðurstöður samhljóðaklasanna í 

rannsókninni, en hér verða einungis skoðaðir klasar sem hefjast á /s/. Helstu frávikin í  

/sp-/, /st-/ og /sk-/ klösum eru skipti C1 og brottfall C1. Skipti C1 eiga sér stað þegar /s/ 

er skipt út fyrir annað hljóð. Skiptihljóðið er iðulega mjög líkt venjulegu /s/ í máli 

fullorðinna og er [θ] einna algengasta skiptihljóðið fyrir [s]. Samkvæmt yfirliti um svör 

barnanna voru skipti á C1 algengust í orðinu spil [θpɪːl] hjá börnum við fjögra ára aldur. 

Þegar brottfalli C1 er beitt er /s/ einfaldlega fellt brott án þess að nokkuð hljóð komi í 

staðinn. Það var algengast í orðinu stelpa [tɛhpa] (Indriði Gíslason o.fl. 1986:67-68). Í 

samhljóðaklösum þar sem /l, m og n/ fylgja í kjölfar /s/ má sjá að þar gilda að mestu 

leyti sömu frávik og í /sp-/, /st-/ og /sk-/ klösunum, þ.e. skipti C1 og brottfall C1. Helsta 

skýringin á því er líklega sú að í framburði kemur fram lokhljóð á milli /s/ og /l, m og 

n/, eins og kom fram í kafla 3.1. Af þeim sökum skynja börn þessa klasa á svipaðan hátt 

og /sp-/, /st-/ og /sk-/ klasa og beita því sömu einföldunarreglum. Annað gildir þó um 
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(1) Börnin ná fyrr valdi á stökum samhljóðum en samhljóðaklösum. 

(2) Staða hljóða í orði og í klösum hefur mikið að segja um hvert frávikið er. 

(3) Skipti á samhljóðum og brottfall þeirra eru einkennandi frávik í máli barna, 

samlaganir eru einnig til. 

(4) /s/ og /r/ eru þau fónem sem börn eiga erfiðast með að tileinka sér, bæði 

þegar þau standa stök og þegar þau eru í samhljóðaklösum. 

(5) Sum atriði sem fjögra ára börn ráða ekki vel við vefjast ekkert fyrir þeim við 

sex ára aldur á meðan önnur atriði eru ekki fulllærð við seinni könnun.



samhljóðaklasana /sj-/ og /sv-/, en þar fellur C1 nær aldrei brott (Indriði Gíslason o.fl. 

1986:69-70).  

  Í lok þessarar umfjöllunar um niðurstöður rannsóknar Indriða og félaga á /s/ í 

framstöðu orða er vert að benda á lið 5(5) í niðurstöðunum þar sem fram kemur að sum 

frávik sem börn gera við fjögra ára aldur eru hvergi sjáanleg við sex ára aldur en önnur 

atriði vefjast enn fyrir börnunum við seinni könnun. Þetta á við um /s/ hljóðið bæði 

þegar það stendur stakt í orði og einnig fremst í samhljóðaklasa og þó svo að eðlilegur 

framburður sé vissulega algengastur hjá sex ára börnum bendir þetta eindregið til þess 

að /s/ sé býsna seinlært hljóð.  

3.3 Þóra Másdóttir (2008) 

Þóra Másdóttir gerði viðamikla rannsókn á hljóðkerfi íslenskra barna sem hún fjallaði 

um í doktorsritgerð sinni Phonological Development and Disorders in Icelandic-

speaking Children. Rannsóknin var tvíþætt: Annars vegar langsniðsathugun á máli barna 

með eðlilegan málþroska og hins vegar þversniðsathugun á máli barna með seinkun í 

framburðarþroska miðað við jafnaldra. Í langsniðsathuguninni voru 28 börn prófuð, 14 

drengir og 14 stúlkur. Athugunin var upphaflega framkvæmd við 2;4 ára aldur og svo 

endurtekin ári seinna. Athuguð var hljóðþróun og framburður barna með hefðbundna 

máltöku. Þversniðsathugunin var gerð á 9 börnum með seinkun í málþroska á aldrinum 

fjögra til fimm ára, þ.e. skoðuð voru helstu frávik í framburði barna sem greinst hafa 

með verulega erfiðleika í tali. Markmið rannsóknar Þóru var að bera saman hópana tvo 

og athuga hvort hljóðkerfi og framburður eldri barnanna með frávik svipi til framburðar 

yngri barna sem þroskast á eðlilegan hátt (Þóra Másdóttir 2007:16).  

  Niðurstöður athugunarinnar á börnunum 28 sem höfðu eðlilega máltöku má sjá 

í töflu 2 (Þóra Másdóttir 2008:74).  7

 Í doktorsritgerð Þóru lítur hún á hljóðin /ð/ og /ɣ/ sem nálgunarhljóð og notar [ɰ] og [ð̹] til að tákna þau. 7

Í þessari ritgerð verða hins vegar önghljóðstáknin [ð] og [ɣ] notuð til að hafa samræmi við rannsókn 
Indriða Gíslasonar o.fl. (1986).
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Líkt og sjá má í töflu 2 leiddu niðurstöðurnar í ljós að þegar við 2;4 ára aldur höfðu 

börnin lært eftirfarandi samhljóð og báru þau rétt fram í ≥ 75% tilvika: [p], [m], [n], [t], 

[k], [v], [s], [j], [l]. Auk þess voru hljóðin [p], [m] og [n] rétt borin fram í ≥ 90% tilvika 

hjá þessum aldurshópi, sem er í samræmi við kenningu Jakobson um andstæðupör og 

rætt var um í kafla 2.1. Kenningin greinir frá því að börn ná snemma valdi á 

andstæðunni varamælt munnhljóð - varamælt nefhljóð /p/ - /m/ og þar næst á 

andstæðunni varamælt hljóð - tannbergsmælt hljóð /p/ - /t/, /m/ - /n/, sjá (2) í kafla 2.1. 

Hljóðin [pʰ], [tʰ], [c], [kʰ], [f], [θ], [ð] og [h] voru að lærast og voru borin rétt fram í 

50-74% tilvika, en hljóðin [cʰ], [ç], [ɣ] og [r] voru ekki lærð á þessum aldri og aðeins 

borin rétt fram í ≥ 49% tilvika. Ári seinna, við 3;4 ára aldurinn, voru hljóðin [ð], [θ], 

[ɣ], [r] (og [n̥], [l̥] og [r̥]) ýmist að lærast eða enn ekki komin fram. Athygli vekur að 

samkvæmt þessum niðurstöðum læra íslensk börn ófráblásin lokhljóð á undan 

fráblásnum lokhljóðum. 

  Í rannsókn Þóru komu upp ýmis vafaatriði við skráningu einstakra hljóða, en 

hér verður aðeins stuttlega fjallað um tvö þeirra vafamála sem komu upp í tengslum 

við /s/. Annars vegar var mismunur í skráningu hljóðsins eftir því hvort um var að ræða 

hljóðfræðilega- eða hljóðkerfislega skráningu. Við hljóðfræðilega skráningu var aðeins 

rétt myndun hljóðsins skráð - ef um rangan myndunarstað var að ræða, t.d. við tennur 

(e. interdental), var hljóðið flokkað sem villa. Við hljóðkerfislega skráningu voru þess 

háttar myndanir aftur á móti teknar með í skráninguna. Hins vegar gat reynst erfitt að 

*18

Tafla 2

2;4 ára 3;4 ára

≥ 90% 
Fulllært

[p],[m], [n] [pʰ], [p], [tʰ], [t], 
[cʰ], [c], [kʰ], [k], 
[m], [n], [v], [f], 
[s], [j], [h], [l]

≥ 75% 
Lært

[t], [k], [v], [s], 
[j], [l]

[ç]

50-74% 
Að lærast

[pʰ], [tʰ], [c], [kʰ],
[f], [θ], [ð̹], [h]

[ð̹], [θ]

≥ 49% 
Ólært

[cʰ], [ç], [ɣ], [r] [ɣ], [r]

Ekki ákvarðað [n̻], [l̻], [r̻]



greina /s/ við úrvinnslu hljóðupptakanna. Oft geta hljóð með háa tíðni brenglast lítillega 

í hljóðupptöku og sú varð raunin þrátt fyrir góðan upptökubúnað. Það reyndist því erfitt 

að greina muninn á tannmæltu [s̪] og [θ], sem olli nokkrum vandkvæðum því /s/ og /þ/ 

eru tvö sjálfstæð hljóðön í íslensku. Öll þau tilvik þar sem [s̪] eða [θ] komu fyrir í stað  

/s/ voru skráð sem villur (Þóra Másdóttir 2008:75-76). Þar með er þó ekki sagt að börn 

sem nota [θ] í stað [s] geri ekki greinarmun á hljóðunum tveimur, heldur þykir líklegra 

að þau hafi ekki enn náð valdi á myndun hljóðsins [s]. 

  Börn við 2;4 ára aldur höfðu ýmis frávik frá /s/ önnur en eingöngu tannmælta 

myndun, s.s. brottfall og h-skipti (e. h-isation) . Við 3;4 ára aldurinn voru einu frávik 8

barnanna s/θ skipti eða tannmælt myndun /s/ (Þóra Másdóttir 2008:77). Þegar litið er til 

allra hljóðanna voru algengustu frávik 2;4 ára barna samlaganir eða einföldun 

samhljóðaklasa, brottfall samhljóðs í bakstöðu, h-skipti og tannhljóðun . Við 3;4 ára 9

aldur voru algengustu frávikin hins vegar samlögun samhljóðaklasa, tannhljóðun aftan 

við tennur, vörun , tannhljóðun og einföldun samhljóðaklasa (Þóra Másdóttir 2008:92 10

og 94). 

  Í rannsókn sinni athugaði Þóra einnig samhljóðaklasa, en þar sem þeir eru 

fjölmargir í íslensku valdi hún þá klasa sem helstu vandkvæðum eru bundnir í máli 

íslenskra barna. Hér verður sjónum eingöngu beint að framstöðuklösum sem hefjast á  

/s/. Niðurstöður leiddu í ljós að 2;4 ára gömul börn mynduðu samhljóðaklasa með /s/ í 

framstöðu rétt í rúmlega 18% tilvika, en við 3;4 ára aldurinn var hlutfallið komið upp í 

50%. Enn fremur kom fram að 2;4 ára gömul börn mynduðu klasa sem hefjast á /s/ og 

lokhljóði, þ.e. /sp-/, /st-/ og /sk-/, að meðaltali rétt í 16% tilvika en ári seinna var 

hlutfallið komið upp í rúmlega 51%.  

4. Framburður og þróun /s/ í máli leikskólabarna 

Á vordögum 2015 gerði ég athugun á börnum í leikskólanum Hálsaskógi í Reykjavík. 

Markmið athugunarinnar var að kanna framburð /s/ í máli tveggja aldurshópa og bera 

 h-skipti felur í sér að /h/ kemur í staðinn fyrir stök lokhljóð og önghljóð, sbr. pabbi [pʰapːɪ] → [hapːɪ] og 8

fáni [fauːnɪ] → [hauːnɪ]. Þau koma einnig fyrir í samhljóðaklösum í innstöðu þegar /h/ er sett í stað /m/,  
/n/, /r/, /l/, /s/ og /ð/ á undan lokhljóði, sbr. hestur [hɛstʏr] →  [hɛhtʏr] (Þóra Másdóttir 2008:90 og 93).

 Tannhljóðun felur í sér að /r/ er myndað sem önghljóð við tennur, sbr. róla [rouːla] → [ðouːla] og hjarta 9

[çar̥ta] →[çaθta] (Þóra Másdóttir 2008:91).

 Vörun felur í sér að tannmælt hljóð verða varamælt, sbr. sleði [stlɛːðɪ] → [stlɛːvɪ], þota [θɔːta] → [fɔːta] 10

(Þóra Másdóttir 2008:91).
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saman þróun hljóðsins eftir aldri. Athugunin fór þannig fram að börnin flettu í gegnum 

myndabók og nefndu orðin sem myndirnar vísuðu til. Myndirnar sýndu allar orð sem 

annars vegar höfðu /s/ fremst í samhljóðaklasa og hins vegar stakt /s/ í framstöðu eða 

bakstöðu. Framburður barnanna var tekinn upp og hljóðritaður við úrvinnslu gagnanna. 

Líkt og fyrr sagði var athugunin framkvæmd á tveimur aldurshópum, annars vegar á 

börnum á aldrinum þriggja og hálfs til fjögra ára (3;6-4;0) og hins vegar fjögra og hálfs 

til fimm ára (4;6-5;0). Sex börn voru prófuð í hvorum hópi. Ekki var gerður 

greinarmunur á börnunum eftir kyni, aðeins aldurinn skipti máli og sú staðreynd að 

börnin hefðu íslensku að móðurmáli. 

  Athugunin var að miklu leyti látin byggja á fyrrnefndri rannsókn Indriða 

Gíslasonar og félaga svo hægt væri að fá sem bestan samanburð við niðurstöður þeirra. 

Athugaðir voru 15 framstöðuklasar sem allir komu fyrir í rannsókn Indriða, auk þess 

sem stakt /s/ var athugað í framstöðu og bakstöðu. Við úrvinnslu gagnanna voru svör 

barnanna hljóðrituð og sett upp í töflur sem sýna prósentuhlutfall réttra svara, þ.e. 

eðlilegs framburðar, og hvers kyns frávika. 

  Eins og fram kom í kafla 1 voru settar voru fram fjórar tilgátur um framburð og 

hljóðþróun barnanna á grundvelli fyrri rannsókna um samskonar efni. Til upprifjunar 

eru tilgáturnar endurteknar hér að neðan, sjá (1): 

(1) (1)  Yngri börn hafa betra vald á /s/ þegar það stendur stakt heldur  

   en í samhljóðaklasa. 

  (2)  Börnum reynist auðveldara að bera fram stakt /s/ á undan   

   áherslusérhljóði en á eftir því. 

  (3) Brottfall er algengasta frávik yngri barna en eldri börn   

   skipta frekar hljóðum sem þau hafa ekki náð valdi á út fyrir  

   önnur hljóð. 

  (4)  [θ] er algengasta skiptihljóðið fyrir [s].
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4.1. Úrvinnsla gagna 

4.1.1 Stakt /s/ 

Þrjú orð voru notuð til að athuga framburð á stöku /s/ í framstöðu og bakstöðu. Það voru 

orðin glas, djús og sæng. Orðið djús reyndist hins vegar vandkvæðum bundið því í 

fjórðungi tilvika sögðu börnin orðið safi í staðinn. Þrátt fyrir að sama hljóðið komi fram 

er munur á stöðu þess innan orðs sem leiðir til ósamræmis við úrvinnslu gagnanna. Því 

var ákveðið að sleppa orðinu djús í niðurstöðum rannsóknarinnar. Í töflu 3 má sjá yfirlit 

yfir framburð aldurshópanna tveggja á stöku /s/ í framstöðu og bakstöðu. 

Líkt og sjá má komu fram frávik í framstöðu og bakstöðu hjá yngri aldurshópnum og í 

báðum tilvikum var um að ræða skipti á samhljóðinu þar sem [s] var skipt út fyrir [θ]. 

Sama barnið gerði þessi frávik sem gefur til kynna að það sé ekki búið að ná jafn góðu 

valdi á hljóðinu og jafnaldrar þess. Athyglisvert er þó að barnið bar fram skýrt [s] í 

orðinu safi en aftur á móti [θ] í orðunum sæng og glas. Barnið gæti því verið í þann 

mund að ná valdi á myndun hljóðsins og sú staðreynd að það kom fram í framstöðu má 

túlka sem vísbendingu um að auðveldara sé að mynda hljóðið á undan áherslusérhljóði 

en á eftir því. Engin frávik komu hins vegar fram hjá eldri börnunum. 

  Þessar niðurstöður koma heim og saman við niðurstöður Indriða Gíslasonar og 

félaga en í rannsókn þeirra var algengasta frávikið skipti á C1, þ.e. [s] var skipt út fyrir 

[θ] eða [ð]. Auk þess voru frávik eldri aldurshóps þeirra, barna á sjötta aldursári, 

óveruleg (Indriði Gíslason ofl. 1986:61). Í langsniðsathugun Þóru Másdóttur rannsakaði 

hún mál barna með eðlilegan málþroska með árs millibili, fyrst við 2;4 ára aldur og svo 
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Tafla 3

/s-/ og /-s/ sæng glas

3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0

Eðlilegur framburður 83,3 100 83,3 100

Skipti á C1 16,67 - - -

Skipti á eftir sérhljóði - - 16,67 -

Brottfall C1 - - - -

Brottfall á eftir samhljóði - - - -

Svar vantar - - - -



aftur ári seinna, sjá kafla 3.3. Við 2;4 ára aldurinn beittu börnin bæði brottfalli og 

skiptum á C1 en ári síðar beittu þau eingöngu s/θ skiptum. Það bendir til að jafnvel þótt 

þau hafi ekki náð valdi á hljóðfræðilegri myndun hljóðsins búa þau yfir hljóðkerfislegri 

skynjun þess (Þóra Másdóttir 2008:77).  11

4.1.2 /sp-/, /st-/ og /sk-/  

Hér eru teknir saman klasar sem allir innihalda lokhljóð á eftir /s/. Eins og sjá má í 

eftirfarandi töflum voru þrjú orð prófuð í /sp-/ og /st-/ klösunum, einnig þrjú orð í /sk-/ 

klasanum með uppgómmæltu /k/ en fimm orð í /sk-/ klasanum þar sem framgómmælt  

/k/ kemur fyrir. 

 Í niðurstöðum sínum gerir Þóra ekki greinarmun á stöku /s/ eftir því hvort það stendur í framstöðu eða 11

innstöðu. Engar niðurstöður eru fyrir /s/ í bakstöðu. 
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Tafla 4

/sp-/ spil spegill spöng

3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0

Eðlilegur framburður 83,3 100 83,3 100 83,3 100

Skipti á C1 - - - - - -

Skipti á C2 - - - - - -

Brottfall C1 16,67 - 16,67 - - -

Brottfall C1, skipti C2 - - - - 16,67 -

Svar vantar - - - - - -

Tafla 5

/st-/ stóll stelpa stigi

3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0

Eðlilegur framburður 83,3 100 83,3 100 83,3 100

Skipti á C1 - - - - - -

Skipti á C2 - - - - - -

Brottfall C1 16,67 - 16,67 - 16,67 -

Brottfall C1, skipti C2 - - - - - -

Svar vantar - - - - - -



Í þessum klösum koma nær eingöngu fram frávik hjá yngri aldurshópnum. Hér er í 

öllum tilvikum um sama barn að ræða og áður hefur verið sagt frá í umfjöllun um stakt  

/s/, sjá kafla 4.1.1. Þar notaði barnið skiptihljóð í stað /s/ en í þessum klösum beitir það 

brottfalli. Í /st-/ klasanum er brottfall C1 eina frávikið sem kemur fyrir, sbr. stóll [toutl̥], 

en í /sp-/ og /sk-/ klösunum eru dæmi um skipti á C2 auk brottfalls C1, sbr. spöng 

[tœiŋk] og skál [lauːl]. Aðeins eitt frávik kemur fram hjá eldri aldurshópnum. Svokölluð 

aukning verður í uppgómmælta /sk-/ klasanum þar sem /r/ er skotið inn á milli 
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Tafla 6

/sk-/ 
[sk]

skór skál skoppa

3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0

Eðlilegur framburður 83,3 100 83,3 100 83,3 83,3

Skipti á C1 - - - - - -

Skipti á C2 - - - - - -

Brottfall C1 16,67 - - - 16,67 -

Brottfall C1, skipti C2 - - 16,67 - - -

Aukning - - - - - 16,67

Svar vantar - - - - - -

Tafla 7

/sk-/  
[sc]

skeið skegg skæri skíði skyr

3;6 - 
4;0

4;6 - 
5;0

3;6 - 
4;0

4;6 - 
5;0

3;6 - 
4;0

4;6 - 
5;0

3;6 - 
4;0

4;6 - 
5;0

3;6 - 
4;0

4;6 - 
5;0

Eðlilegur 
framburður

83,3 100 83,3 100 83,3 100 83,3 100 83,3 100

Skipti á C1 - - - - - - - - - -

Skipti á C2 - - - - - - - - - -

Brottfall C1 - - 16,67 - 16,67 - 16,67 - 16,67 -

Brottfall C1, skipti 
C2

16,67 - - - - - - - - -

Aukning - - - - - - - - - -

Svar vantar - - - - - - - - - -



samhljóðs og sérhljóðs í orðinu skoppa og framburðurinn verður því [skrɔhpa]. Ekki 

komu fram önnur dæmi um innskot af þessu tagi í máli þessa tiltekna barns og raunar 

var þetta eina frávik þess frá réttum framburði í athuguninni. Líklegt verður að teljast að 

þarna gæti áhrifa frá klasanum /skr-/ í orðinu skrítla, en Skoppa og Skrítla eru þekktar 

persónur barnaefnis og nöfn þeirra iðulega nefnd í sömu andrá. 

  Brottfall er sömuleiðis algengasta frávik þessara klasa í niðurstöðum Indriða og 

félaga. Þó eru einnig dæmi um skipti á C1 sem ekki komu fram í mínum niðurstöðum 

(Indriði Gíslason o.fl. 1986:68). Í niðurstöðum Þóru kemur fram að við 2;4 ára aldurinn 

bera börn /sp-/, /st-/ og /sk-/ klasana að meðaltali rétt fram í 16% tilvika en hlutfallið er 

komið upp í 51% ári síðar (Þóra Másdóttir 20008:85). Prósentuhlutfallið er töluvert 

hærra í mínum niðurstöðum því þar er eðlilegur framburður í 83% tilvika í máli barna á 

aldrinum 3;6-4;0. Ekki kemur fram hvers konar frávikum börnin í rannsókn Þóru beita 

en ef athugun mín hefur forspárgildi má ætla að þeim fari ört fækkandi á skömmum 

tíma. 

4.1.3 /sl-/, /sn-/, /snj-/ og /stj-/  

Ástæðan fyrir því að þessir klasar eru flokkaðir saman er sú að þeir innihalda allir 

lokhljóðið [t] þrátt fyrir að það komi aðeins fram í stafsetningu /stj-/ klasans. Hinu 

svokallaða sníkjuhljóði er skotið inn á milli /s/ og nef- eða hliðarhljóðs, en einnig má 

finna sníkjuhljóðið þar sem ritað er rn og rl (Kristján Árnason 2005:262-263).  

  Eftirfarandi töflur sýna orð þar sem [t] er annars vegar skotið inn á milli /s/ og 

hliðarhljóðsins /l/ og hins vegar á milli /s/ og nefhljóðsins /n/. Sníkjuhljóðið gerir það að 

verkum að ætla má að börn skynji þess háttar klasa á svipaðan hátt og /st-/, /sp-/ og /sk/ 

klasana þar sem lokhljóð kemur á eftir /s/. Í þeim klösum var brottfall C1 

langalgengasta frávikið, auk þess sem dæmi voru um skipti á C2, sjá kafla 4.1.2. 
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Þrjú orð voru prófuð með /sl-/ klasanum og í hverju þeirra mátti heyra dæmi um 

brottfall C1 meðal yngri barnanna. Í orðunum sleði og sleikjó urðu auk brottfallsins 

skipti á C2 þar sem sníkjuhljóðinu [t] var skipt út fyrir uppgómmælta lokhljóðið [k], sbr. 

[klɛːðɪ] og [klei:cou]. Sama barnið beitti þessum frávikum en hélt [t] í orðinu slaufa 

[tlœiːfa]. Annað barn beitti sömu skiptum á C2 í orðunum slaufa og sleikjó en hélt 

upphafshljóðinu /s/, sbr. [sklœiːfa] og [sklei:cou]. Erfitt er að segja til um mögulegar 

ástæður þessara skipta. Í tilviki barnsins sem fellir brott /s/ má hugsa sem svo að 

ástæðan fyrir skiptum [t] í [k] sé vegna þess að /tl-/ og /dl-/ getur aldrei verið 

framstöðuklasi í íslensku. Aftur á móti eru mörg orð sem hefjast á /kl-/ og /gl-/ s.s. 

klæði, gleði, klemma, Glanni glæpur o.fl. Þó nægir þessi tilgáta ekki til að skýra öll 

frávik barnsins því það beitti skiptunum ekki í orðinu slaufa [tlœiːfa] og hjá öðru barni 

koma skiptin fram þrátt fyrir að /s/ sé til staðar. 

  Í töflu 9 má sjá að í þriðjungi tilvika vantar svar við orðinu snuð hjá yngri 

aldurshópnum. Það skýrist af því að í stað tilætlaðs orðs varð samheitið dudda gjarnan 

fyrir valinu, sér í lagi hjá yngri aldurshópnum en einnig var eitt dæmi þess í eldri 

hópnum. Þessi tilvik voru flokkuð sem ‘svar vantar’ við úrvinnslu gagnanna. Sjá má að 

það hefur gífurleg áhrif á niðurstöðurnar, því þrátt fyrir engin frávik í framburði orðsins 

gefa niðurstöðurnar til kynna að eðlilegur framburður komi aðeins fram í rúmlega 66% 

og 83% tilvika. 
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Tafla 8

/sl-/ slaufa sleði sleikjó

3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0

Eðlilegur framburður 66,67 100 83,3 100 50 100

Skipti á C1 - - - - - -

Skipti á C2 16,67 - - - 16,67 -

Brottfall C1 16,67 - - - - -

Brottfall C1, skipti C2 - - 16,67 - 16,67 -

Aukning - - - - - -

Svar vantar - - - - 16,67 -



Eins og áður hefur verið bent á átti eitt barn innan yngri aldurshópsins erfitt með 

framburð /s/, sem sýndi sig í áberandi fleiri frávikum þessa barns en annarra. Umrætt 

barn beitti brottfalli C1 við framburð orðanna snjókarl og stjarna, sbr. [hnjouːkʰakl̥] og 

[tjatna]. Þar að auki skipti það sníkjuhljóðinu [t] út fyrir nokkurs konar blástur [h] í 

orðinu snjókarl. Í framburði annars barns mátti heyra nefhljóðinu /n/ skotið inn á milli 

lokhljóðsins [t] og önghljóðsins [j] í orðinu stjarna [stnjatna] sem líklega orsakast af 

nefhljóði í innstöðu orðsins en einnig má leiða líkur að því að áhrifa gæti frá klösunum  

/sn-/ og /snj-/, sem báðir hafa nefhljóð á eftir lokhljóðinu [t].  

  Niðurstöður Indriða og félaga eru í samræmi við mínar, en þar eru algengustu 

frávik /sl-/ klasans brottfall C1 annars vegar og skipti C2 hins vegar. Einnig finnast þar 

greinileg dæmi um aukningu í orðinu stjarna en ekki er tilgreint hvaða hljóðum er bætt 

við (Indriði Gíslason o.fl. 1986:68-69). Í niðurstöðum sínum fjallar Þóra Másdóttir ekki 

um einstaka /s/ klasa heldur flokkar þá annars vegar í /s/ + C og hins vegar í /s/ + 

lokhljóð til aðgreiningar. Við 2;4 ára aldur var framburður /s/ + C klasa réttur í rúmlega 

18% tilvika en hlutfallið var komið upp í tæp 51% ári seinna (Þóra Másdóttir 

2008:82-83). Áður hefur verið fjallað um niðurstöður klasa þar sem lokhljóð fylgir í 

kjölfar /s/ og þær bornar saman við niðurstöður mínar, sjá kafla 4.1.2. Frekari 

samanburður við niðurstöður Þóru er aftur á móti ekki mögulegur vegna ólíkra aðferða 

okkar við úrvinnslu niðurstaðna. 
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Tafla 9

/sn-/, /snj-/ og /stj-/ snuð snjókarl stjarna

3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0

Eðlilegur framburður 66,67 83,3 83,3 100 66,67 100

Skipti á C1 - - - - - -

Skipti á C2 - - - - - -

Brottfall C1 - - - - 16,67 -

Brottfall C1, skipti C2 - - 16,67 - - -

Aukning - - - - 16,67 -

Svar vantar 33,3 16,67 - - - -



4.1.4 /sv-/, /sm-/, smj-/ og /sj-/ 

Í eftirfarandi töflum eru sýnd frávik sem komu fyrir í fjórum mismunandi klösum,  

/sv-/, /sm-/, smj-/ og /sj-/. Orðið svín í töflu 10 reyndist erfitt að laða fram því 

fjórðungur barnanna sagði grís í stað tilætlaðs orðs. Þau tilvik eru flokkuð sem ‘svar 

vantar’ líkt og dæmi voru um hjá orðinu snuð hér að framan (sjá töflu 8). Við túlkun 

gagnanna ber að hafa í huga að sú flokkun skekkir niðurstöður þessara tveggja orða að 

verulegu leyti. 

Í /sv-/ klösunum var talsvert um brottfall C2, en frávikið kom fram í öllum þremur 

orðunum sem prófuð voru. Í orðinu svunta var önghljóðið /v/ til að mynda fellt brott í 

50% tilvika meðal yngri barnanna. Sama frávik kom fram í orðunum svín og svunta hjá 

einu barni eldri aldurshópsins. Í orðinu (jóla)sveinn má í fyrsta og jafnframt eina skipti 

sjá hærri prósentutíðni frávika hjá eldri aldurshópnum en þeim yngri, þar féll /v/ brott í 

þriðjungi tilvika í framburði eldri barnanna. Í sama orði var eitt dæmi um brottfall C2 

ásamt skiptum á C1 hjá yngri aldurshópnum. Þar var /v/ því fellt brott auk þess sem /s/ 

var skipt út fyrir /þ/ og framburður orðsins varð þannig [jouːlaθeitn̥]. Dæmi um 

samlögun mátti heyra í framburði orðsins svín þar sem /sv-/ klasinn varð að /f/. Eins og 

rætt var um í kafla 2.2.1 hafa hljóðin /f/ og /v/ sama myndunarstað og eini munur 
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Tafla 10

/sv-/ (jóla)sveinn svín svunta

3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0

Eðlilegur framburður 83,3 66,67 50 66,67 33,3 83,3

Skipti á C1 - - - - - -

Skipti á C2 - - - - - -

Brottfall C1 - - - - - -

Brottfall C2 - 33,3 - 16,67 50 16,67

Brottfall C1, skipti C2 - - - - 16,67 -

Brottfall C2, skipti C1 16,67

Samlögun - - 16,67 - - -

Svar vantar - - 33,3 16,67 - -



hljóðanna tveggja er röddunin, /v/ er raddað en /f/ óraddað. /s/ er einnig óraddað hljóð 

og því er hér um að ræða samlögun. 

  Brottfall C2 var einnig algengasta frávik /sv-/ klasans í niðurstöðum Indriða og 

félaga. Auk þess voru skipti á C1 talsvert tíð. Flest voru frávikin í orðinu jólasveinn þar 

sem réttur framburður kom aðeins fram í 65,2% tilvika fjögra ára barna. Við sex ára 

aldur var hlutfall rétts framburðar þó komið upp í 92,6% (Indriði Gíslason o.fl. 

1986:69). 

  Í töflu 11 má sjá að færri frávik komu fyrir í /sm-/, /smj-/ og /sj-/ klösunum. 

Brottfall C1 var algengasta frávikið í klösum þar sem nefhljóðið /m/ fylgdi í kjölfar /s/. 

Skipti á C1 komu fram í /sj-/ klasanum þar sem /s/ var skipt út fyrir /þ/.  Eldri börnin 

höfðu eðlilegan framburð í öllum tilvikum.  

Þessar niðurstöður eru að mestu leyti í samræmi við niðurstöður Indriða og félaga. Í 

sm-/ og /smj-/ klösunum var brottfall C1 algengt, en auk þess skipti á C1. Sér í lagi voru 

skipti algeng í orðinu smekkur þar sem þau komu fram í rúmum 10% tilvika. Í orðinu 

sjónvarp var skipti á C1 algengasta frávikið en brottfall C2 kom fast á hæla þess (Indriði 

Gíslason o.fl. 1986:69). 

  Líkindi virðast vera með /sv-/ klasanum í töflu 10 og /sj-/ klasanum í töflu 11 

að því leyti að þar verður brottfalls C1 ekki vart. Í barnamáli er alvanalegt að heyra 

orðið smekkur borið fram [mɛhkʏr] en tæpast er hægt að búast við framburðinum 
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Tafla 11

/sm-/, /smj-/ og /sj-/ smekkur smjör sjónvarp

3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0

Eðlilegur framburður 83,3 100 83,3 100 83,3 100

Skipti á C1 - - - - 16,67 -

Skipti á C2 - - - - - -

Brottfall C1 16,67 - 16,67 - - -

Brottfall C2 - - - - - -

Brottfall C1, skipti C2 - - - - - -

Aukning - - - - - -

Svar vantar - - - - - -



[vʏn̥ta] á orðinu svunta eða [jouːnvarp] á orðinu sjónvarp. Í hljóðfræðilegum skilningi 

virðast börn ómeðvitað líta á /sl-/, /sn-/ og /sm-/ klasa sem þriggja samhljóða klasa þar 

sem lokhljóð smeygir sér inn á milli hljóðanna.  Sigurður Konráðsson (1983) segir frá 12

því í kandídatsritgerð sinni að í fjölmörgum tungumálum séu til ákveðin ferli sem fella  

/s/ brott á undan lokhljóði. Ef við hugsum okkur að hljóð geti verið merkt og ómerkt í 

þeim skilningi að ómerkt hljóð séu hlutlausari gagnvart merktum hljóðum, þá má líta 

svo á að /s/ sé ómerkt ef lokhljóð fylgir í kjölfarið. Þannig er /s/ ómarkað og hefur 

takmarkaðra upplýsingagildi í orðum eins og staki, skaki og spaki en eftirfarandi /p/, /t/ 

og /k/ og það sama gildir í klösunum /sl-/, /sn-/ og /sm-/ ef gert er ráð fyrir lokhljóði 

sem C2 (Sigurður Konráðsson 1983:91). Ómarkaða hljóðið hefur því tilhneigingu til að 

falla brott. Annað er hins vegar upp á teningnum í /sj-/ og /sv-/ klösum því þar er /s/ 

aldrei fellt brott, heldur er mun líklegra að C2 annað hvort veiklist eða falli brott, þó nær 

eingöngu í /sv-/ klasanum. Ef hugtökin merkt og ómerkt eru notuð má því ætla að /s/ sé 

merkt og /v/ ómerkt í þessum klasa. Sigurður Konráðsson (1983) bendir auk þess á að 

brottföllin megi skoða út frá styrk (e. strenght) samhljóða, sbr. umfjöllun um styrk 

hljóða í kafla 2.2.2. Mynd (5) (tekin frá Kristjáni Árnasyni 2005:165) sýnir 

styrkleikaskala samhljóða. Hægra megin á skalanum eru veikari hljóð sem hættara er 

við að falli brott. Vinstra megin á skalanum er hlutfallslegur styrkleiki hljóðanna hærri 

og hljóðin því líklegri til að halda sínum sessi innan orðs. /s/ tilheyrir flokki óraddaðra 

önghljóða og er þ.a.l. veikara en lokhljóðin og sterkara en rödduð önghljóð, sem skýrir 

brottfall /s/ á undan /p/, /t/ og /k/ en ekki á undan /v/ og /j/. 

(5) 

4.1.5 /spr-/, /str-/ og /skr-/ 

Klasarnir /spr-/, /str-/ og /skr-/ eiga það sameiginlegt að þeir innihalda allir /r/. Hljóðið 

er þriðja hljóð klasanna og kemur í kjölfar lokhljóðanna /p/, /t/ eða /k/. Sveifluhljóðið /r/ 

 Í /sl-/ og /sn-/ klösunum smeygir lokhljóðið [t] sér alltaf inn á milli /s/ og hljómanda. /sm-/ klasinn er 12

öðruvísi að því leyti að þar bætist [t] ekki við heldur má gera ráð fyrir að tvívaramælt hljóð, [p], myndist 
við hreyfingu talfæranna þegar klasinn er myndaður, en [m] er einmitt tvívaramælt hljóð. 
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er torlært hljóð og lærist yfirleitt seint hjá börnum. Í rannsókn Indriða og félaga kom 

fram að /s/ og /r/ væru þau hljóðön sem börn eiga einna erfiðast með að tileinka sér, en 

niðurstöður rannsóknar þeirra leiddu enn fremur í ljós að frávikin í /r/ voru nokkru fleiri 

en í /s/ (Indriði Gíslason o.fl. 1986:61 og 104). Myndun /r/ er flókin og það tekur 

iðulega tíma og æfingu að mynda hljóðið rétt. /r/ sprettur ekki fram fullmótað heldur 

þróast smám saman og ýmis afbrigði þess geta komið fram hjá börnum á meðan á því 

ferli stendur (Kristín Þóra Pétursdóttir 2010:9).  

  Í töflum 12, 13 og 14 má sjá að algengasta frávik í /spr-/, /str-/ og /skr-/ klösum 

er skipti á C3, einmitt sveifluhljóðinu /r/. Auk þess er brottfall C1 talsvert algengt 

frávik. Tvö orð voru prófuð með hverjum klasa og í öllum orðunum má finna dæmi þess 

að C3 sé skipt út fyrir annað hljóð. Langoftast var /r/ skipt út fyrir raddaða afbrigði 

önghljóðsins /þ/, enda má telja [ð] eitt algengasta skiptihljóðið fyrir /r/. Það skýrist af 

því að út frá hljóðkerfislegu sjónarmiði eru hljóðin afar lík og eiga alla aðgreinandi 

þætti sameiginlega nema þann að [r] er [+hljómandi] en [ð] er [-hljómandi] (Sigurður 

Konráðsson 1984:31). Eitt barnanna í eldri aldurshópnum skipti þó /r/ út fyrir /l/. 

Hliðarhljóðið /l/ er einnig algengt skiptihljóð fyrir /r/ enda sameiginlegir þættir 

fjölmargir. Aðeins tveir þættir greina á milli hljóðanna tveggja, en þeir eru [±samfellt] 

og [±hliðmælt]. Athyglisvert var að heyra barnið skipta /r/ út fyrir /l/ í /str-/ og /skr-/ 

klösum, sbr. strætó [stlaitːou] og skrifa [sklɪːva], en nota skiptihljóðið [ð] í stað /r/ í  

/spr-/ klasanum, sbr. sproti [spðɔːtɪ] og sprauta [spðœiːta]. Ástæða fyrir þessum mun 

liggur að öllum líkindum í myndun hljóðanna. Lokhljóðið /p/ er tvívaramælt hljóð og 

því er nærtækara að nota /ð/ sem er tannmælt heldur en /l/ sem er myndað aftar, eða 

nánar tiltekið við tannberg. 

  Skipti á C3 voru þó ekki einu frávikin sem komu fram í þessum klösum. 

Brottfall C1 kom alloft fyrir, eins og við mátti búast í ljósi umræðunnar í kafla 4.1.4 um 

mörkuð og ómörkuð hljóð og áhrif styrkleika hljóða á brottfall þeirra. Lokhljóðin /p/, /t/ 

og /k/ sem koma á eftir /s/ eru sterkari en hið óraddaða önghljóð og því verður að teljast 

harla ólíklegt að þau falli brott. Enda eru engin dæmi um brottfall C2, líkt og sjá má í 

töflunum hér að neðan. Aftur á móti eru nokkur dæmi um skipti á C2, þó aðeins í /str-/ 

klasanum, þar sem skipti verða á /t/ og /k/, sbr. strákur [skðauːkʏr] og strætó 

[skðaiːtou]. Vegna þessara skipta má áætla að /str-/ klasinn sé einna erfiðastur í 

framburði en þó er erfitt að skýra hvers vegna frávik verða eingöngu á /t/ en ekki á 

lokhljóðunum /k/ og /p/. 
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  Niðurstöður Indriða og félaga segja sömu sögu og niðurstöður athugunar 

minnar. Þar eru skipti á C3 og brottfall C1 langalgengustu frávikin. Einnig er talsvert 

um brottfall C3 og skipti á C1. Skipti á C2 eru auk þess langalgengust í /str-/ klasanum 

(Indriði Gíslason o.fl. 1986:68). 
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Tafla 12

/spr-/ sprauta sproti

3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0

Eðlilegur framburður 66,67 83,3 66,67 66,67

Skipti á C1 - - - -

Skipti á C2 - - - -

Skipti á C3 - 16,67 16,67 16,67

Brottfall C1 - - - -

Brottfall C2 - - - -

Brottfall C3 16,67 - - 16,67

Brottfall C1, skipti C2 - - - -

Brottfall C1, skipti C3 16,67 - 16,67 -

Svar vantar - - - -
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Tafla 14

/skr-/ skrifa skrítla

3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0

Eðlilegur framburður 66,67 83,3 66,67 83,3

Skipti á C1 - - - -

Skipti á C2 - - - -

Skipti á C3 - 16,67 16,67 16,67

Brottfall C1 - - 16,67 -

Brottfall C2 - - - -

Brottfall C3 - - - -

Brottfall C1, skipti C2 - - - -

Brottfall C1, skipti C3 16,67 - - -

Svar vantar 16,67 - - -

Tafla 13

/str-/ strákur strætó

3;6 - 4;0 4;6 - 5;0 3;6 - 4;0 4;6 - 5;0

Eðlilegur framburður 33,3 83,3 66,67 83,3

Skipti á C1 - - - -

Skipti á C2 - - - -

Skipti á C3 16,67 16,67 - 16,67

Skipti á C2 og C3 16,67 - 16,67 -

Brottfall C1 33,3 - - -

Brottfall C2 - - - -

Brottfall C3 - - - -

Brottfall C1, skipti C2 - - - -

Brottfall C1, skipti C3 - - - -

Brottfall C1,  
skipti C2 og C3

- - 16,67 -

Svar vantar - - - -



4.2 Samantekt 

Nú þegar allar niðurstöður hafa verið settar fram og greindar með hliðsjón af rannsókn 

Indriða og félaga skulum við líta á hvort þær komi heim og saman við tilgáturnar sem 

settar voru fram í upphafi, sjá (1).  

  Fyrsta tilgátan segir að yngri börn hafi betra vald á /s/ þegar það stendur stakt 

heldur en í samhljóðklasa. Ekki var hægt að fá úr því skorið í rannsókn minni. Má leiða 

líkur að því að rannsóknin hafi verið of fámenn sem leiðir til þess að hvert og eitt barn 

hefur mjög mikið vægi við úrvinnslu niðurstaðnanna. Í yngri aldurshópnum var eitt barn 

sem greinilega var styttra á veg komið í tileinkun sinni á hljóðinu /s/. Flest þau frávik 

sem skráð eru hjá yngri hópnum má rekja til þessa eina barns. Sé það barn ekki haft 

með í niðurstöðunum má álíta sem svo að tilgátan sé réttmæt því í máli annarra barna 

mátti heyra frávik í s- samhljóðaklösum en öll höfðu þau eðlilegan framburð þegar /s/ 

stóð stakt. 

  Önnur tilgátan segir að börnum reynist auðveldara að bera fram stakt /s/ á 

undan áherslusérhljóði en á eftir því. Þessa tilgátu var heldur ekki hægt að sannreyna 

fyllilega því öll börnin nema eitt höfðu eðlilegan framburð þegar /s/ stóð stakt. Barnið 

sem hafði frávik í framburði sínum beitti sömu frávikum hvort sem hljóðið stóð á undan 

eða eftir áherslusérhljóði, í báðum tilvikum skipti það [s] út fyrir [θ]. Þannig varð 

framburður orðsins sæng að [θaiŋk] og glas varð [klaːθ]. Hins vegar vakti það athygli 

mína að heyra umrætt barn bera fram skýrt [s] í orðinu safi, en það orð var ekki hægt að 

hafa með í niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem verið var að laða fram orðið djús, sjá 

umræðu í kafla 4.1.1. Sú staðreynd bendir til að barnið sé um það bil að ná valdi á 

réttum framburði hljóðsins og þar sem eðlilegur framburður kom fram þegar hljóðið 

stóð í framstöðu má gera ráð fyrir að auðveldara sé að bera fram stakt /s/ á undan 

áherslusérhljóði en á eftir því og því virðist önnur tilgátan eiga rétt á sér. 

  Þriðja tilgátan segir að brottfall sé algengasta frávik yngri barnanna en eldri 

börnin skipti frekar hljóðum sem þau hafa ekki náð valdi á út fyrir önnur hljóð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á svo ekki er um villst að brottfall er algengasta 

frávik yngri aldurshópsins. Af þeim frávikum sem yngri börnin beittu var brottfall C1 í 

miklum meirihluta en kom hins vegar ekki fyrir í framburði eldri barnanna. Jafnframt 

sýna niðurstöður rannsóknarinnar að eldri börnin virðast hafa náð fullu valdi á myndun  

/s/. Það sést á því að þau beita engum frávikum á C1 í s- klösum og þau frávik sem 

koma fram í máli þeirra eru því ýmist á C2 eða C3. 
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  Fjórða tilgátan segir að [θ] sé algengasta skiptihljóðið fyrir [s]. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á að sú tilgáta stenst því í öllum tilvikum þar sem skipti voru 

á C1 í klösum var [s] skipt út fyrir [θ]. 

5. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið rætt um framburð og hljóðþróun /s/ í máli barna. Fjallað var 

um máltökuferlið og sérstök áhersla lögð á hljóðfræðilega máltöku. Með hliðsjón af 

henni var skýrt frá kenningu Romans Jakobsons sem segir að börn alls staðar að úr 

heiminum byggi upp hljóðkerfi sitt með því að tileinka sér smám saman aðgreinandi 

þætti hljóðana. Málhljóðið /s/ var til ítarlegrar umfjöllunar, sagt var frá stöðu þess og 

myndun auk þess sem helstu frávik við myndun hljóðsins voru kynnt og dæmi um þau 

nefnd. Fyrri rannsóknir á hljóðþróun og framburði íslenskra barna voru reifaðar og 

sjónum beint að umfjöllun og niðurstöðum um hljóðið /s/. Loks var greint frá athugun 

sem gerð var í beinum tengslum við þessa ritgerð og ætlað var að veita innsýn í 

hljóðfræðilega máltöku barna á hljóðinu /s/. Kannaður var framburður tveggja 

aldurshópa á /s/ og þar með um leið þróun hljóðsins í máli íslenskra barna. 

Framburðurinn var skoðaður í tvennu lagi, annars vegar þegar hljóðið stóð stakt og hins 

vegar þegar það var fyrsta hljóð í framstöðuklasa. Niðurstöður einstakra atriða voru 

settar fram í töflum þar sem árangur aldurshópanna tveggja var borinn saman. 

Niðurstöður athugunarinnar voru síðan bornar saman við niðurstöður 

brautryðjendarannsóknar Indriða Gíslasonar o.fl. sem framkvæmd var á börnum um 

land allt á 9. áratug síðustu aldar, en einnig var langsniðsathugun Þóru Másdóttur á máli 

barna með eðlilegan málþroska höfð til samanburðar. Jafnframt voru niðurstöður 

athugunarinnar bornar að fjórum tilgátum sem settar voru fram í upphafi ritgerðarinnar.

  Þegar helstu niðurstöður athugunarinnar eru dregnar saman kemur í ljós að 

nánast öll frávik sem börn beita við þriggja og hálfs til fjögra ára aldur eru fulllærð ári 

seinna. Brottfall er algengasta frávik yngri aldurshópsins en eftir því sem börnin eldast 

er líklegra að þau skipti hljóði sem þau hafa ekki náð valdi á út fyrir annað hljóð. 

Algengasta skiptihljóð fyrir [s] er [θ]. Helstu frávika gætir í /spr-/, /str-/ og /skr-/ 

klösunum, enda eru /s/ og /r/ þau hljóðön sem börn eiga erfiðast með að tileinka sér. 

Líkindi má sjá með klösum þar sem lokhljóð kemur á eftir /s/, hvort sem lokhljóðið 

kemur fram í stafsetningu eða sem sníkjuhljóð á undan /l/, /n/ eða /m/ í framburði. Svo 

virðist vera sem börn skynji klasana á sama hátt og beiti þ.a.l. sömu frávikum. Klasarnir 
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/sv-/ og /sj-/ skera sig úr að því leytinu til að þar verður brottfalls /s/ ekki vart, líkt og í 

öðrum klösum. Það má skýra út frá styrk hljóða, ef hljóð hefur hlutfallslega hærri styrk 

er ólíklegra að það falli brott. Þannig hafa lokhljóðin hærri styrk en /s/ og því er líklegt 

að /s/ falli brott á undan lokhljóði. /s/ hefur hins vegar hærri styrk en /v/ og /j/ og fellur 

því ekki brott í þeim klösum. 

  Umrædd athugun var gerð á fámennu úrtaki og ljóst er að óraunhæft er að 

draga almennar ályktanir út frá henni. Þó svo að athugunin hafi verið smá í sniðum, eru 

niðurs töður hennar samt sem áður sambæri legar n iðurs töðum fyrr i 

framburðarrannsókna á Íslandi, sem eru rök fyrir kerfisbundinni máltöku. Íslenska býr 

aðeins yfir einu /s/ hljóði en ýmis fleiri afbrigði eru til í öðrum málum. Athyglisvert 

væri að bera framburð og þróun /s/ í máli íslenskra barna saman við börn af öðrum 

þjóðernum og kanna líkindi þar á milli.  
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