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Ágrip 
 

Í þessari ritgerð er fjallað um frávik í máli og tali barns með taugasjúkdóminn CP (e. 

Cerebral Palsy) og því velt upp hvort greinarmunur sé á frávikum þess og frávikum barna 

með hefðbundinn þroska, þar sem því hefur verið haldið fram að börn með taugasjúkdóma 

glími við frávik að öðrum toga en önnur börn. Regluleg framburðarfrávik sem oft koma 

upp hjá börnum verða því höfð til hliðsjónar. Einnig verður fjallað um helstu skrefin í 

máltöku barna, til að mynda hversu fljót þau eru að læra og ná tökum á hljóðum 

móðurmáls síns. Þegar börn tileinka sér hljóð tungumálsins er eðlilegt að þau beri þau 

ekki rétt fram um tíma, þá er brottfall hljóða, samlögun og skiptihljóð meðal frávika. 

Einnig verða gerð nánari skil á taugasjúkdómnum CP og fjallað um hvaða áhrif 

hreyfihömlun sem fylgir sjúkdómnum getur haft á líkamsstarfsemi barns, til dæmis virkni 

talfæra og áhrif þess á myndun hljóða.  

Fjallað verður um sjö ára dreng með CP, sem í umfjölluninni fær dulnefnið Davíð, 

og skoðuð málsýni frá honum. Málsýnin voru greind með forritinu Málgreini (Jóhanna 

Thelma Einarsdóttir og Stefán Carl Peiser, 2016) og frávik hans skoðuð nánar með 

hliðsjón af reglulegum frávikum barna. Málgreinir greinir meðallengd segða, 

heildarfjölda orða, fjölda mismunandi orða og hlutfall málfræðivillna. Niðurstöður 

Davíðs eru skoðaðar með hliðsjón af viðmiðum um máltjáningu hjá börnum sem eru um 

ári yngri (Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015) þar sem 

viðmið fyrir eldri börn eru ekki til. Framburðarfrávik Davíðs voru auk þess af öðrum toga 

en gengur og gerist. Framburðarfrávik hans voru til að mynda mjög óregluleg, þar sem 

orð gat birst með miklum frávikum en síðan hefðbundnum framburði stuttu seinna. Þar 

að auki komu fram einkenni sem rekja má til þvoglumælis, en þvoglumæli kemur ekki 

fram hjá börnum með eðlilegan þroska. Niðurstöður þessarar ritgerðar benda því til þess 

að börn með taugasjúkdóma geti átt við óregluleg frávik að stríða og að frávikin vari 

lengur en telst eðlilegt í máltöku barna með eðlilegan þroska.  
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1. Inngangur 
 

Þó máltaka barna sé mikið verk er alla jafna fátt sem kemur í veg fyrir það að börn nái 

tökum á móðurmáli sínu. Þrátt fyrir að þessu sé tekið sem sjálfsögðum hlut eiga börn 

misauðvelt með að tileinka sér mál og tjá sig með árangursríkum hætti. Margir sjúkdómar 

koma í veg fyrir að fólk geti talað eins skýrt og þykir eðlilegt, en einn af þeim sjúkdómum 

er heilalömun (e. Cerebral Palsy). Í þessari ritgerð verður stuðst við heitið CP en í 

daglegu tali þekkist sjúkdómurinn best undir því nafni. CP orsakar hreyfihömlun og er 

algengasta tegund hreyfihamlana á meðal barna. CP leggst mjög misjafnt á einstaklinga 

og því eru það ekki allir sem greinast með CP sem eiga í erfiðleikum með málnotkun. 

Fólk með hreyfihamlanir getur átt erfitt stjórn og beitingu líkamans, þó aðallega útlima, 

en erfiðleikarnir geta að auki komið fram í talfærum. Því er nokkuð algengt að það reynist 

einstaklingum með CP erfitt að ná góðum tökum á tali.  

Tjáning er grundvöllur ýmissa lífsgæða, hún gerir fólki kleift að koma skilaboðum 

sínum á framfæri, að láta vita þegar okkur líður vel og/eða illa, tjá væntumþykju og aðrar 

tilfinningar, biðja um hjálp og margt fleira. Að eiga erfitt með tjáningu getur því skert 

lífsgæði talsvert og haft í för með sér neikvæðar afleiðingar. Talmeinafræðingar eru sú 

stétt sem sérhæfir sig í greiningu og meðferð við frávikum í máli og tali barna og 

fullorðinna, til dæmis frávik í málþroska og framburði (Jóhanna Einarsdóttir, Sigríður 

Magnúsdóttir og Þóra Másdóttir, 2013). Til að greina hvort veruleg frávik séu í máli og 

tali nota talmeinafræðingar iðulega málsýni þar sem reynt er að laða fram sjálfsprottið tal 

og það tekið upp. Helsti kostur málsýna er að þau sýna mál og tal í tiltölulega 

náttúrulegum aðstæðum, auk þess sem hægt er að taka málsýni hvenær sem er – en 

hefðbundin stöðluð próf má ekki leggja fyrir með of tíðu millibili. Í þessari ritgerð er 

notast við málsýni sem tekin voru upp með tveggja mánaða millibili og þau notuð til að 

fjalla um mál og tal barns með CP. Málsýnin gefa tækifæri til að bera saman máltöku 

barna, sem læra móðurmál sitt undir venjulegum kringumstæðum og máltöku drengs með 

CP og skoðað í hverju helstu frávikin felast. 

Ritgerðin skiptist í eftirfarandi hluta: Í öðrum kafla verður fjallað um hefðbundna 

máltöku barna, þar verður skoðað hvaða frávik koma fyrir í tali ungra barna og hvað sé 

eðlilegt í þeim kringumstæðum. Í þriðja kafla er fjallað almennt um CP, algenga 

fylgikvilla og taltruflanir sem geta fylgt. Þar verður fjallað um sjö ára strák undir 
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dulnefninu Davíð, en hann greindist með CP fimm ára. Saga hans er skoðuð og rætt um 

frávik sem komu upp á hans yngri árum. Í fjórða kafla verður fjallað um málsýni, hvernig 

á að taka þau upp og greina. Málsýni Davíðs eru síðan greind og fjallað um þær 

niðurstöður miðað við frávik sem koma upp hjá börnum með eðlilegan málþroska. Að 

endingu eru lokaorð í fimmta kafla.  
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2. Máltaka barna 
 

Að ná tökum á móðurmáli sínu gæti í rauninni talist gríðarlegt afrek, þar sem margt þarf 

að raðast rétt saman til að allt gangi upp. Undir venjulegum kringumstæðum ná börn að 

læra móðurmál sitt á undraskömmum tíma. Í flestum tilfellum nota þau ennþá bleyju og 

geta ekki klætt sig í föt en samt sem áður ná þau tökum á flóknum málfræðiatriðum í 

móðurmáli sínu (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Áður en börn ná að reikna einföld 

stærðfræðidæmi eins og 1+1 eru þau orðin mjög fær í að nota móðurmál sitt, eða um 

fjögurra til sex ára gömul (Sigíður Sigurjónsdóttir, 2013). Á þessum aldri er algengt að 

þau geti notað viðeigandi fornöfn, réttar beygingarendingar og búið til langar og flóknar 

setningar með miklum orðaforða (Fromkin, Rodman og Hyams, 2011:324).  

Máltaka barna er stigbundið ferli og frávik barna reglubundin. Til að mynda læra 

börn ekki setningar utanbókar, en það má sjá á endurteknum villum þegar eldri 

einstaklingar reyna að leiðrétta börn. Þá fara þau eftir málfræðireglum sem þau hafa 

myndað sér sjálf og fylgja svipuðum stigum í því ferli um allan heim. Smám saman 

þroskast þau síðan og færa sig sjálf á efri stig (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Börn vita 

í flestum tilfellum hver réttur framburður orða er þó þau beri þau ekki þannig fram. Þetta 

birtist í því að börn mótmæla oft þegar fullorðnir bera orð fram rangt eða herma eftir 

framburði barnsins. Barn sem heitir Sigga, en ber nafn sitt fram sem Þigga, er ekki 

sammála því að heita Þigga þegar fullorðinn ber fram nafn hennar eins og hún. Hún veit 

þá að öllum líkindum hver réttur framburður er en ræður ekki við að bera fram rétt hljóð. 

Hljóðþróun barna gengur í gegnum ákveðin stig eins og máltakan almennt. 

Framburðarfrávik sem koma fram hjá heilbrigðum börnum eru yfirleitt reglubundin og 

hluti af eðlilegri máltöku. Þessi frávik hverfa smá saman. Mál barna er sem sagt 

reglubundið ferli þrátt fyrir óregluleika í framburði, beygingum og setningagerð. Hins 

vegar er eitt af einkennum ódæmigerðrar máltöku að hún er að einhverju leyti óregluleg 

og frávikin vara oft lengur. Í börnum með taugasjúkdóma eða önnur veikindi getur reynst 

erfitt að finna reglu í frávikum sem koma upp (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002).  

Frávik barna í máltöku tengjast oft erfiðleikum við að bera fram ákveðin hljóð. Í 

flestum tilfellum tileinka börn sér fyrst þau hljóð sem eru algeng í þeirra móðurmáli en 

seinna koma fram hljóð sem eru sjaldgæfari. Algengi hljóðs og dreifing í hverju 

tungumáli fyrir sig er mismunandi og því ekki hægt að alhæfa hvaða hljóð koma fyrst 
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fyrir hjá hverju barni í mismunandi tungumálum (Fromkin o.fl., 2011:339). Ástæðan fyrir 

þessu er sú að börnin heyra algengu hljóðin oftar en þau sjaldgæfari. Yfirleitt eru fyrstu 

hljóðin sem börn byrja að nota sérhljóðar. Sérhljóð eru með einfaldan myndunarhátt en  

loftstreymið fer óhindrað út og án þess að þrengt sé mikið að loftstraumnum. Töluvert 

flóknara er að mynda samhljóð. Í samhljóðum er lokun á loftstreyminu á mismunandi 

vegu eftir því hver myndunarstaður og myndunarháttur er. Samhljóð samanstanda af lok-

, sveiflu-, hliðar-, öng- og tvinnhljóðum. Fyrstu samhljóðarnir sem börn mynda eru 

yfirleitt nefhljóð, eins og í orðinu mamma. Í nefhljóðum streymir loft óhindrað út um nef 

en gómfillan sígur, en í flestum hljóðum er hún uppi og streymir þá loftið út um munn 

(Eiríkur Rögnvaldsson, 2013; Fromkin o.fl., 2011:339).  

Börn byrja að vinna úr málhljóðum í umhverfi sínu þegar þau eru enn í 

móðurkviði, en talið er að á 37 viku meðgöngu séu börn/fóstur næmari fyrir málhljóðum 

í nánasta umhverfi heldur en öðrum hljóðum (O’Grady, 2005:144). Nýfædd börn eru 

hæfileikaríkari í að skynja mun á málhljóðum heldur en fullorðnir einstaklingar, samt sem 

áður byrja þau ekki að mynda málhljóð fyrr en við 4-6 mánaða aldur. Hjal ungabarna 

hefst með því að byrja að mynda stök hljóð, sérhljóð og samhljóð. Smá saman fara þau 

að mynda atkvæði. Þau endurtaka oft sömu hljóðin í sífellu, t.d. bababa. Algeng hljóð 

móðurmálsins eru einkennandi fyrir hljóðkerfi 8-10 mánaða barns. Um það leyti breytist 

atkvæðagerðin í hjali barns og þau fara að mynda fleiri gerðir atkvæða. Þau endurtaka þá 

ekki sömu hljóðin aftur og aftur heldur notast við fleiri hljóð, t.d. am, mam, dadi. Á 

þessum tíma ættu hljóð móðurmálsins að vera áberandi í notkun barnsins (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2002).   

Þegar börn gera sér grein fyrir því að málhljóð búa yfir merkingu mynda börn 

yfirleitt sín fyrstu orð, flest börn um eins árs. Sum orð eru skiljanleg en önnur síður. Börn 

eru samt sem áður mislengi að ná þessu skrefi og eru sum vel yfir ársgömul þegar þau ná 

tökum á að mynda sín fyrstu orð (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005). Mörg börn hafa tíu orð 

í orðaforða sínum um 15 mánaða, en eftir það gerast hlutirnir hratt. Talið er að í kringum 

18 mánaða aldurinn læri börn eitt til tvö ný orð á dag. Setningar byrja að myndast hjá 

flestum börnum 18 til 24 mánaða. Fyrstu setningar sem börn mynda eru myndaðar 

einungis úr tveimur orðum, en þær byrja að myndast fljótlega eftir að orðaforðinn nær 

um 50-100 orðum. Það er þó einstaklingsbundið. Þriggja ára eru flest börn komin með 
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rétta orðaröð og margar setningar sem börn mynda eru jafn fullkomnlega myndaðar og 

hjá fullorðnum einstakling (O’Grady, 2005:2-7).  

Þrátt fyrir að geta framkallað orð í réttri orðaröð er það ekki allt sem segja þarf en 

að bera fram hljóð til tjáningar er flóknara en margir gera sér grein fyrir. Mörg líffæri og 

líkamshlutar taka þátt í því að mynda eitt málhljóð, örfá dæmi um það eru maga- og 

brjóstholsvöðvar, lungu, barkakýli, kok, efri og neðri kjálki og tunga. Loftið sem notað 

er til að mynda málhljóð fer inn um munn eða nef og alla leiðina ofan í lungu og aftur til 

baka sömu leið. Við venjulega útöndun kemst loftið óhindrað í gegn, en til að mynda 

hljóð sem við ætlum að nýta til að búa til orð þrengjum við að loftstraumnum einhvers 

staðar á leiðinni. Það er hægt á margskonar vegu og við það myndum við mismunandi 

hljóð, sem við getum notað til að tjá okkur (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013). Hljóð eru í 

flestum tilfellum helsta verkfæri mannsins þegar kemur að því að tjá sig og því 

nauðsynlegt að búa að góðum grunni. Þetta er ekki sjálfsagður hlutur hjá öllum og hjá 

mörgum einstaklingum getur hljóðmyndun reynst gríðarleg vinna sem þarf að vinna í 

jafnt og þétt yfir ævina. Þó börn eigi erfitt með framburð sumra hljóða ná þau flest að 

tileinka sér framburð án hjálpar, en sum börn eiga þó í langvarandi vandræðum með hin 

ýmsu hljóð. Þau getur reynst mikilvægt að greina sérstaklega svo hægt sé að vinna með 

þeirra veikleika. Til að mynda er sjúkdómurinn CP (e. Cerebral Palsy) einn af þeim 

sjúkdómum sem getur haft áhrif á hljóðmyndun og skýrleika tals en í CP eru vöðvar 

talfæranna slappir eða stífir sem hefur áhrif á myndun málhljóða.  

 

2.1 Framburðarfrávik 

Framburðarfrávik eru til staðar þegar myndun fárra hljóða fer úrskeiðis og oft er aðeins 

um eitt hljóð að ræða. Þá getur barn hvorki myndað hljóðið stakt né þar sem það stendur 

í orði. Þetta er ólíkt hljóðkerfisfrávikum sem er þegar erfiðleikar birtast við myndun 

hljóðs í ákveðnu umhverfi. Barn getur þá myndað rétta hljóðið stakt, og í sumum orðum, 

en í ákveðnu umhverfi er hljóðið rangt myndað. Barn myndar þá til dæmis /f/ stakt og í 

innstöðu (kaffi) en fremst í orðum er sett annað hljóð, fáni [fau:nɪ] verður til dæmis þáni 

[θau:nɪ]. Frávik geta verið misalvarleg, en mörg börn eiga í erfiðleikum með að bera fram 

ýmis hljóð án þess að um eiginlega röskun sé að ræða. Bjögun á /s/ og einstaka skiptihljóð, 

til dæmis /ð/ í stað /r/, eru dæmi um væg frávik sem einkenna gjarnan hefðbundna máltöku 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000; Þóra Másdóttir, 2004). Einungis eru um 4-6% barna á 



	
	

9 

skólaaldri sem glíma við frávik í framburði (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2004). Algengast er 

að börn sleppi hljóðum, skipti þeim út fyrir önnur hljóð eða lagi þau að öðrum, það er 

beiti samlögun (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Talmeinafræðingar hafa þekkingu að 

meta og vinna með málþroska og hljóðkerfisvitund. Þeirra hjálp ætti því að gagnast 

börnum með framburðarfrávik mikið (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2004).  

Eitt af því sem börn eiga erfitt með er að ná tökum á samhljóðaklösum. Klasar 

lærast seinna heldur en stök samhljóð og skiptir þá ekki máli hvort klasanir standa fremst 

í orði, í inn- eða bakstöðu. Við sex ára aldur eru stök samhljóð í langflestum tilfellum 

borin rétt fram en það sama er ekki hægt að segja um samhljóðaklasa, þar er ennþá margt 

sem er ekki borið rétt fram (Indriði Gíslason, Sigurður Konráðsson og Benedikt 

Jóhannesson, 1986:50). Hljóð reynast miserfið í klösum en lokhljóðin /p, t, k, b, d, g/ eiga 

það til að falla sjaldnar brott í klösum en önnur hljóð. Tveggja samhljóðaklasar eru erfiðir 

en þriggja samhljóðaklasar eru ennþá erfiðari. Í orðunum vatn og slökkva koma slíkir 

klasar fram. Í vatn eiga börn til að sleppa /n/ og í slökkva á um fjórðungur barna það til 

að sleppa /v/ (Indriði Gíslason o.fl., 1986:50-85). Fyrir fjögurra ára börn eru stök 

samhljóð talin auðveld í framburði en það sama er ekki hægt að segja um samhljóðaklasa. 

Það gefur augaleið þar sem klasar eru ennþá rangt bornir fram hjá sex ára börnum en í 

rannsókn Indriða o.fl. (1986) kom fram að stök hljóð vefjast lítið fyrir börnum á þessu 

aldursbili.  

Stöku hljóðin sem börn eiga í flestum tilfellum erfiðast með að tileinka sér eru /s/ 

og /r/ í íslensku sem og í öðrum tungumálum þar sem þessi hljóð koma fyrir. Frávik á /s/ 

eru fleiri í bakstöðu en í framstöðu. Færri frávik voru í sæng heldur en í glas og djús í 

rannsókn sem Indriði o.fl. stóðu fyrir (1986). Í stað /s/ er oft notast við hljóðin [θ] eða 

rismælt /s/ [s̠]. Þrátt fyrir að frávik í myndun /s/ séu mörg eru frávik /r/ fleiri og öðruvísi. 

Brottfall /r/ er yfirleitt bara í bakstöðu og er þá algengt að notast sé við önnur skiptihljóð. 

Misjafnt er hvaða hljóð eru sett í staðinn (Indriði Gíslason, o.fl., 1986:60-62). Í grein sem 

Sigurður Konráðsson (1984) skrifaði notaðist hann við óútgefnar niðurstöður úr rannsókn 

Indriða Gíslasonar o.fl. Í töflu 1, sem fjallað verður nánar um síðar, koma fram 

niðurstöður skiptihljóða sem börn notuðu í sömu rannsókn. Samkvæmt þeirri töflu má sjá 

að langmest er um skipti á /r/ og /s/ sem styður þá tilgátu að börn eigi erfiðast með að 

tileinka sér þessi hljóð. Í töflu 1 má einnig sjá að frávik /r/ eru töluvert fleiri en /s/, en 

þess má geta að /r/ kom fyrir í sjö orðum en /s/ einungis í þrem en það útskýrir þennan 
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mikla mun á þessum tveim hljóðum í þessari athugun. Hins vegar eru hljóðin /b, h, f, d, 

m/ einföld fyrir börn, en frávik komu að mesta lagi fyrir einu sinni í töflu 1. Auk þessara 

hljóða eru /k, kj, l/ auðveld notkunar (Sigurður Konráðsson, 1984). Hljóð eru því miserfið 

fyrir börn að bera fram.  

Auk þess sem börn eiga það til að bera stök hljóð eða samhljóðaklasa rangt fram 

kemur fyrir að börn skipti út hljóðum fyrir önnur hljóð (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002). 

Hljóðið sem þau nota í staðinn er þá iðulega með svipaða eiginleika og markhljóðið, það 

er hljóðin eru hljóðkerfisfræðilega skyld. Sem dæmi má taka að börn skipta oft út [r] og 

[l], en einnig skipta þau oft hljóðinu [s] fyrir fyrir [θ] (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). 

Einnig skiptir máli hvar hljóð eru staðsett í orðum. Ef /s/ er stakt í upphafi orðs eða í lok 

þess skipta íslensk börn því gjarnan út fyrir /þ/, hins vegar ef /s/ er á undan lokhljóði fellur 

það yfirleitt á brott (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002). Algengasta skiptihljóðið í íslensku 

fyrir /s/ er /þ/, eins og sjá má í töflu 1. Önnur algeng hljóðferli þegar skiptihljóð er um að 

ræða er h-hljóðun. Þá er öðrum samhljóðum skipt út fyrir /h/ þegar þau eru stök hljóð í 

framstöðu og í samhljóðaklösum, vasi verður [ha:sɪ] og lampi er þá borið fram [lahpɪ]. 

Önnur hljóð sem börn eiga það til að notast við sem skiptihljóð má sjá í töflu 1. Þar kemur 

fram hvaða hljóðum börn skipta gjarnan út í stökum samhljóðum, en einungis er miðað 

við samhljóð á undan sérhljóði í áhersluatkvæði (Sigurður Konráðsson, 1984).  
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Tafla 1. Skiptihljóð (Sigurður Konráðsson 1984). 

   

Efst í töflunni eru þau hljóð sem skipt er út og til vinstri má sjá þau hljóð sem eru borin 

fram í stað þeirra. Tölurnar í töflunni sýna fjölda skipta. Eins og áður hefur komið fram 

eru langflest frávikin í /r/ og /s/.  

 pʰ 
 

tʰ cʰ kʰ p t c k m m: n r l v f s ð j h f: hj hl hn hr  

pʰ                         0 

tʰ   1                     1 2 

cʰ  1  1                     2 

kʰ   3     2                 5 

p              1           1 

t  4      2       1          7 

c   2     1                 3 

k    1  1 2                  4 

m           2              2 

m:         1                1 

n         1 1             33  35 

r                 1        1 

l           1 11     1 4    6  1 24 

v                         1 

f            2 1 2   1       1 7 

s            2   2          4 

ð            18    1        1 20 

j            2         5    7 

h                     3   2 5 

f:                         0 

ç            4             5 

l̥           1 1         1   1 4 

n̥                         0 

r̥            1             1 

θ            10 1   15 1     1  1 29 

pʰj 18                        18 

ʀ/ɹ            13            1 14 

ʃ                5         5 

 18 5 6 2 0 1 2 5 2 1 5 64 2 3 3 21 4 5 0 0 9 7 33 9 207 
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Brottfall hljóða á sér einnig stað í tali hjá börnum en það er þegar hljóðum er 

sleppt. Börn sem fella á brott mörg hljóð eru með verri horfur í talþjálfun en börn sem 

nota skiptihljóð í stað brottfalla (Þóra Másdóttir, 2004). Algengt er að brottfall eigi sér 

stað í framstöðuklösum en einnig er algengt að notast sé við skiptihljóð og er h-hljóðun 

dæmi um það. Ekki kemur á óvart hvaða hljóð er algengast að fella á brott en það eru /s/ 

og /r/. Eins og nefnt var áður eiga íslensk börn það til að fella brott /s/ sem stendur á undan 

lokhljóði, börn segja til að mynda gápur [kau:pʏr̥] í staðinn fyrir skápur [skau:pʏr̥] og 

deppa [tɛhpa] fyrir stelpa [stɛl̥pa] (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002). Eins og fyrr segir 

reynast samhljóðaklasar reynast mörgum erfiðir enda margar mismunandi lokanir við 

myndun þeirra á stuttum tíma og þá verður oft brottfall hljóða.  

Brottfall og skiptihljóð sem miða við markhljóð eru ekki einu hljóðferlin sem 

finnast í máltöku barna. Stundum á sér stað samlögun, sem felst í því að hljóð lagast að 

hljóðinu sem kemur á eftir. Börn eiga það til að beita samlögun á þá klasa þar sem /m, n, 

r, l, ð/ eru fyrra hljóðið en /p, t, k/ seinna hljóðið. Fyrra hljóðið í samhljóðaklasanum 

verður þá samlagað því seinna og kemur út eins og aðblástur, bolti verður botti [bɔhtɪ] 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002). Börn eiga það til dæmis til að skipta út /r/ og /l/ í 

orðunum tjald [tʰjalt] og gardínur [kartinʏr̥] og notast við nefhljóð, sem eru einfaldari í 

notkun. Orðin eru þá borin fram [tʰjant] og [kantinur̥] (Indriði Gíslason o.fl., 1986:85).  

Í rannsókn Indriða Gíslasonar o.fl. (1986) kom fram að framburður fjögurra ára 

barna sé 83,4% réttur og 95,5% réttur við sex ára aldur. Frávik sex ára barna eru því færri 

en hjá börnum sem eru yngri. Undir venjulegum kringumstæðum ættu börn að ná betri 

tökum á myndun hljóða með aldrinum (Indriði Gíslason o.fl., 1986:104).  

Ef framburðarfrávik eru óvenju mikil og barn notast mikið við brottfall, 

skiptihljóð eða samlögun getur reynst erfitt að skilja viðkomandi. Það reynir á bæði 

hlustanda og þann sem er að tjá sig. Skiljanleiki tals byggist að miklu leyti á framburði 

málhljóða, en einnig samhengi og uppbyggingu setninga, til dæmis að fara ekki úr einu 

og í annað (Soto-Faraco, Sebastián-Gallés og Cutler, 2001). Eðlilegt er að foreldrar skilji 

tal barns síns 75-100% um þriggja ára aldur en 18 mánaða er eðlilegt að foreldrar skilji 

einungis um 25%. Aftur á móti skilja ókunnugir ekki tal barns 100% fyrr en um fjögurra 

ára aldur (Brookshire, Lynch og Fox, 1980:102; Coplan og Gleason, 1988). Ókunnugir 

eru ekki vanir að hlusta á barnið og þurfa að aðlagast aðstæðum en foreldrar eru vanir tali 

barnsins og hafa lært að skilja barnið sitt. Ef börn eiga erfitt með tjáningu getur það haft 
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slæmar afleiðingar, til að mynda á þann veg að barnið fer að forðast aðstæður þar sem 

það lendir í samskiptum. Hætta er á að tækifæri til að tjáningar verði færri og félagsleg 

samskipti fari minnkandi. Þar af leiðandi nær barnið ekki að tengjast öðrum börnum (Þóra 

Sæunn Úlfsdóttir, 2004), en eldri börn kjósa að vera í umhverfi sem þau þekkja vel. Aftur 

á móti er eins og að yngri börn skynji síður að þau tali óskýrt og getur þeim þá frekar 

fundist eins og aðrir heyri illa. Börn sem eiga við þessa erfiðleika að stríða, það er 

málhljóðaraskanir, eiga ekki jafn gott samband við jafnaldra, auk þess sem líklegra er að 

þau lendi í einelti og séu með minna sjálfstraust (McLeod og Baker, 2016:21).  

 Af ofangreindum ástæðum er mikilvægt að reyna að koma í veg fyrir afleiðingar 

af þessum toga og reyna að hjálpa börnum sem glíma við talfrávik. Eitt af tækjunum sem 

til eru til þess að greina þessi frávik í íslensku er Málhljóðapróf ÞM sem kom út árið 2014 

og er byggt á doktorsritgerð Þóru Másdóttur. Prófið metur hljóðmyndun barna sem 

grunað er að glími við einhverskonar málþroskaröskun og tekið er mið af aldri barns. Í 

prófinu eru allskonar myndir sem barnið á að nefna, en orðið inniheldur þá ákveðin 

markhljóð. Könnuð eru stök hljóð og samhljóðaklasar á öllum stöðum innan orðs og 

athugað er hvort breyting sé á atkvæðagerð, hvort skiptihljóð eða samlögun eigi sér stað 

og eru niðurstöður settar í samhengi við þekkt hljóðferli, myndunarstað og myndunarhátt 

hljóða. Dæmi um orð sem á að nefna eru t.d. plástur, fugl og elda. Í plástur [pʰlaustʏr̥] er 

framstöðuklasinn skoðaður, bakstöðuklasinn í fugl [fʏkl̥] og innstöðuklasinn í elda [ɛlta]. 

Einnig er hægt að gera athugasemdir við skiljanleika og skýrleika í prófinu. Ef ákveðin 

hljóðferli koma oftar fyrir en þrisvar í máli barnsins er ferlið talið virkt og þar af leiðandi 

er talið að barnið þurfi talþjálfun (Þóra Másdóttir, 2014). Niðurstöður Málhljóðaprófs ÞM 

geta því greint börn sem glíma við ákveðna erfiðleika en það gerir rannsakanda kleift að 

senda beiðni til talmeinafræðings sem aðstoðar börn við að losna við frávikin. 

Sum börn eiga í meiri erfiðleikum en önnur við að ná góðum tökum á málhljóðum 

í móðurmáli sínu auk málkerfisins. Ástæðurnar geta verið misjafnar, en meðal þeirra eru 

málþroskaraskanir, eyrnabólgur eða undirliggjandi taugasjúkdómar eins og CP. 

Samkvæmt Sigurði Konráðssyni (1984) áttu ung börn sem höfðu átt við mikil veikindi að 

stríða töluvert erfiðara með að ná góðum tökum á móðurmálinu og stóðu sig yfirleitt verr 

í framburðarprófi Indriða Gíslasonar o.fl. (1986) en önnur börn. Þetta þýðir samt ekki að 

þau geti ekki náð tökum á góðri málnotkun, en að öllum líkindum mun það taka þau lengri 

tíma en hjá flestum börnum.  
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3. CP  
 

CP er ólæknandi taugasjúkdómur og algengasta tegund hreyfihamlana á meðal barna. 

Tíðni barna með CP á Íslandi er 2,3 börn á hver 1000 lifandi börn samkvæmt rannsókn 

sem gerð var á Íslandi á árunum 1990-2003 (Solveig Sigurdardóttir, Thórdur 

Thórkelsson, Margrét Halldórsdóttir, Ólafur Thorarensen og Vik, 2009). Lengi var talið 

að orsakir sjúkdómsins lægju í fæðingunni sjálfri en í nýlegum rannsóknum hefur komið 

í ljós að orsakir megi rekja til annarra þátta, til dæmis þess að miðtaugakerfið verði fyrir 

skaða í móðurkviði. Fyrirburar eru í meiri hættu en börn sem fæðast eftir 36. viku, þar 

sem fyrirburar fá oftar heilablæðingar en börn sem fæðast eftir 37 vikur, og eru því auknar 

líkur á CP hjá þeim börnum. Að auki eru fyrirburar hvorki með jafn sterkt ónæmiskerfi 

né lungu og eru því í sérstökum áhættuhópi gagnvart sýkingum. Í sumum tilfellum má 

rekja CP til genagalla. Einnig eru tilvik þar sem ekki er hægt að greina orsök. Nokkur 

dæmi um aðra áhættuþætti sem geta orsakað CP eru slys, sýkingar og/eða ofbeldi, en þá 

koma höfuðhögg oft við sögu (Solveig Sigurðardóttir, 2003). Þrátt fyrir að CP sé 

ólæknandi sjúkdómur kemur það ekki í veg fyrir að einstaklingar eigi gott líf, til dæmis 

með hjálp frá sjúkraþjálfurum og talmeinafræðingum.  

 CP er sjúkdómur sem leggst mismikið og ólíkt á einstaklinga. Einkennin geta birst 

með margbreytilegum hætti, en sjúkdómurinn ræðst helst á vöðvakerfi líkamans. Börn 

með þennan sjúkdóm eiga því oft í erfiðleikum með samhæfingu útlima, vöðvaspennu, 

viðbrögð og jafnvægi. Færni barna getur verið mjög mismunandi. Þau geta verið nánast 

eins og heilbrigðir einstaklingar meðan aðrir með sjúkdóminn þurfa aðstoð við nánast 

allar daglegar athafnir (Katrín Einarsdóttir og Solveig Sigurðardóttir, 2007). CP einkenni 

eru flokkuð eftir vöðvaspennu, eðli hreyfinga og því hvar einkenni koma helst fram. 

Langflestir með CP greiningu eru með spastíska lömun, eða 70–80% einstaklinga. 

Sjaldgæfari flokkun eru ranghreyfingar og slingurlimanir en einnig er hægt að vera með 

blandaða greiningu. Spastísku lömuninni má skipta í þrennt: Helftarlömun, 

tvenndarlömun og fjórlömun. Þessi flokkun fer eftir því hvaða líkamsparta lömunin á við 

og hversu alvarleg hún er. Helftarlömun leggst á aðra hvor hlið líkamans, hendur og fætur, 

og einkenni eru þá yfirleitt meiri á handlegg. Tvenndarlömun er í öllum útlimun en í því 

tilfelli leggjast einkenni meir á fótleggina. Flestir einstaklingar munu geta gengið í 

framtíðinni en gætu þurft að nota hjálpartæki sér til stuðnings. Alvarlegasta greining á CP 
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er fjórlömun en hún leggst á alla útlimi og bol, auk vöðva í munni, koki og tungu. Yfirleitt 

þarf barn með fjórlömun hjálp við flestar athafnir daglegs lífs (Solveig Sigurðardóttir, 

2003). 

 

3.1 Hreyfifærni 

Hreyfifærni barna með CP er mjög misjöfn eftir einstaklingum. Hreyfifærni getur komið 

fram í líkamlegri hreyfifærni svo sem höndum og fótum eins og áður hefur verið nefnt, 

auk talfæra. Hreyfifærni grófhreyfinga (e. gross motor function classification system) 

hefur verið skipt upp í fimm flokka, þar sem flokkur I er vægastur og sýnir mesta færni 

en flokkur V er alvarlegastur. GMFCS, sjá (1), flokkar grófhreyfifærni hjá 0-18 ára 

börnum með CP. Eftirfarandi flokkar hljóma svona: 

 

(1) Flokkur I: Börn ganga í og úr skóla og í nánasta umhverfi án hjálpartækja. Þau 

styðjast ekki við handrið þegar gengið er upp eða niður stiga. Börn geta hlaupið 

og hoppað en hraði, jafnvægi og samhæfing eru takmörkuð. Þau geta stundað 

íþróttir en þurfa líklega að aðlaga sig aðstæðum.  

 

Flokkur II: Börn geta fundið fyrir erfiðleikum á langri göngu og auk þess átt erfitt 

með jafnvægi eftir langar vegalengdir og í halla. Börn geta gengið upp og niður 

stiga en styðja sig við handrið. Í lengri vegalengdum gætu þau þurft hjálpartæki 

eins og hjólastól. Þau sem standa sig best geta hlaupið og hoppað, en takmarkað. 

 

Flokkur III: Innandyra þurfa börn að notast við hjálpartæki til að geta gengið. 

Þegar þau sitja gætu þau þurft að notast við sæti sem hjálpar til við jafnvægi, eins 

og t.d. belti.  Þegar farnar eru lengri vegalengdir er að öllum líkindum notast við 

rafknúinn stól sem hjálpartæki. Börn geta gengið upp og niður stiga með því að 

notast við handrið og undir vökulum augum aðstandenda eða öðrum 

einstaklingum.  

 

Flokkur IV: Börn þurfa að notast við rafknúin hjálpartæki til að geta hreyft sig 

eða hafa einstakling sér til hjálpar til að komast á milli staða, einnig þurfa þau 
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sérstakan stuðning fyrir mjaðmagrind og bol. Heima við skríða þau eða rúlla sér 

áfram til að færa sig úr stað. 

 

Flokkur V: Börn notast við hjólastjól við allar vegalengdir, einnig eiga þau erfitt 

með að halda líkamanum í réttri stöðu, eins og að halda haus eða stjórna handa- 

og fótahreyfingum. Til að færa sig á milli staða er nauðsynlegt að fá hjálp frá 

fullorðnum einstaklingum. Börn geta dregið sig áfram á gólfinu (Palisano, R. J., 

Rosenbaum, P., Bartlett, D. og Livingston, M. H., 2008). 

 

Eins og sjá má er færni barna með CP mjög misjöfn og þarfir einstaklingsbundnar. 

Börn með CP eiga oft á tíðum erfiðara með að tjá sig en heilbrigðir einstaklingar. 

Ástæðan fyrir því er að sjúkdómurinn hefur áhrif á hreyfifærni og þá ekki bara í 

handleggjum og fótleggjum eins og rætt hefur verið, heldur getur það líka átt við talfæri. 

Ástæðurnar fyrir því geta þó verið margs konar. Erfiðleikarnir stafa helst af skertri 

hreyfifærni en einnig vitsmunaþroska og/eða skynjunarerfiðleikum. Að meðaltali eru 

20% barna með CP ófær um að gera sig skiljanleg með því að tjá sig með tali, aftur á móti 

hafa 50% barna ekki alvarleg einkenni í tali eða eru með tjáskiptaerfiðleika. Samkvæmt 

rannsókn sem gerð var á Íslandi á krökkum með CP á aldrinum 4-6 ára voru 72% 

barnanna sem töluðu í setningum eða nokkrum orðum og voru þá einungis 16% 

setninganna óskiljanlegar. Hæfileikinn og getan til máls er einstaklingsbundin, rétt eins 

og sjúkdómurinn sjálfur. Getan helst oft í hendur við getu í hreyfingum og vitsmunagetu 

(Solveig Sigurdardottir og Vik, T., 2011). 

 

3.2 Talraskanir 

Algengt er að ýmsir fylgikvillar fylgi CP, meðal annars flogaveiki, kyngingatregða, 

óværð og að eiga erfitt með að stjórna talfærum sínum (Solveig Sigurðardóttir, 2003). 

Eitt helsta einkenni í tali einstaklinga með CP er þvoglumæli. Þvoglumæli er almennt 

ekki mjög algengt hjá börnum en er hins vegar algengt hjá þeim sem eru með CP, um 

35% barna sem eru greind með CP þjást af þvoglumæli. Þvoglumæli felst í skertri 

hreyfigetu talfæra sem hefur áhrif á skýrleika tals. Hjá einstaklingum með CP felst 

þvoglumælið í því að erfitt er að ná samhæfingu milli vöðva sem notaðir eru til að stjórna 

tali og á milli þeirra vöðva sem notaðir eru til að anda. Einstaklingar sem þjást af 
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þvoglumæli tala oft lágt, eru með hrjúfa og/eða nefmælta rödd og lélegan framburð. Hratt 

tal er einnig algengt, þar sem oft eru sagðar langar setningar án þess að anda á milli 

(Pennington, Miller, Robson, og Steen, 2010). Meðferð við þvoglumæli er þó möguleg. 

Þvoglumæli hefur nokkrar undirtegundir, til dæmis linku- (e. flaccid), spastískt, 

hypo- eða hyperkinetic og/eða hreyfiglapaþvoglumæli (e. ataxic). Einnig er hægt að hafa 

blöndu af þessum tegundum (McLeod og Baker, 2016:44). Þessar mismunandi tegundir 

eru tengdar því hvar skemmdir eiga sér stað í heilanum. Þegar kemur að spastísku 

þvoglumæli á einstaklingurinn erfitt með fínhreyfingar, en það stafar af aukinni 

vöðvaspennu í bland við of lága vöðvaspennu auk skorts á samhæfingu. Skemmdir hafa 

átt sér stað á hreyfitaugasvæði sem orsakar einkennin. Hypokinetic þvoglumæli er algengt 

hjá einstaklingum með Parkisonsjúkdóminn. Raddstyrkur er ekki mikill og talar 

viðkomandi þá með lágri rödd. Hyperkinetic þvoglumæli stafar af skemmdum í 

botnkjörnum. Helstu einkenni eru ósjálfráðar hreyfingar og/eða ofhreyfingar. Helstu 

einkenni hreyfiglapaþvoglumæli er að tónninn í röddinni getur verið mjög breytilegur og 

samhæfing talfæra er skert sem leiðir til þess að talið verður hægt. Í þessu tilfelli er skaði 

á litla heila. Að lokum stafar linkuþvoglumæli af skaða á heilastofni og miðheila sem 

hefur áhrif á vöðva talfæranna. Í sumum tilfellum er ein raddfelling óvirk og er röddin þá 

lág og hrjúf. Síðast en ekki síst er hægt að hafa blöndu af þessum tilfellum, en þá eru 

einkenni breytileg eftir því hvort efri eða neðri taugafrumur eru skemmdar. Ef efri 

taugafrumur eru skemmdar er m.a. rödd einstaklingsins hrjúf. Hinsvegar ef neðri 

taugafrumur eru skemmdar mætti segja að röddin sé blásturskennd, en þá hefur öndun 

mikil áhrif á talið hjá þeim einstaklingi (Duffy, 2013:361-364; McCaffrey, e.d). 

Ýmsar ólíkar talraskanir geta komið fram hjá börnum með CP. Helstu einkenni 

hjá þeim sem eru með spastísk einkenni CP eru nefmæli, loftmikil og eintóna rödd, einnig 

minnkandi tónhæð og það að eiga erfitt með að stjórna hrynjanda. Heilinn er margbrotið 

fyrirbæri og getur aðlagað sig að aðstæðum í mörgum tilfellum, þó að allt taki sinn tíma. 

Hnitmiðaðar æfingar geta komið að góðum notum þegar einstaklingar takast á við sínar 

talraskanir. Rannsóknir sýna að æfingar sem einblína á ákveðið vandamál auk mikilla 

endurtekninga sem reyna á virkni viðkomandi geti skilað góðum árangri þó það sé ekki 

algilt. Rannsóknir sýna að æfingar af þessum toga koma að góðum notum fyrir 

einstaklinga með taugasjúkdóma eins og CP (Fox og Boliek, 2012).  
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Þvoglumæli hefur áhrif á daglegt líf barna og birtist auk þess oft með öðrum 

alvarlegum einkennum CP. Algengt er að þeir sem eiga í mestum erfiðleikum með tal 

eiga einnig við flogaveiki eða alvarlega erfiðleika við fæðuinntöku að stríða. Einnig hefur 

komið fram að þau börn sem eru með alvarlegustu einkenni þvoglumælis gátu heldur ekki 

gengið (Solveig Sigurdardottir og Vik, T., 2010). Barn getur átt auðvelt með að segja stök 

orð en langar setningar geta verið óskýrar. Ef erfitt er að skilja barnið verður það oft pirrað 

og skilur ekki hvers vegna enginn skilur það. Þetta hefur áhrif á daglegt líf og er mælt 

með að leita aðstoðar sérfræðinga á þessu sviði. Talmeinafræðingar kenna aðferðir til að 

ná fram réttri öndun, myndun málhljóða og viðeigandi talhraða (Pennington og Roelant, 

2012).  

 

3.3. Davíð  

Í þessari ritgerð verður fjallað um Davíð en hann er hress sjö ára drengur. Allar 

bakgrunnsupplýsingar sem koma fram í þessum kafla fengust frá foreldrum Davíðs. 

Davíð greindist með CP þegar hann var nýorðinn fimm ára en hafði gengist undir 

rannsóknir frá unga aldri til að reyna fá staðfestingu á hvað væri að hrjá hann. Hann 

fæddist eftir fulla meðgöngu og náði tökum á venjulegum stigum ungbarna á eðlilegum 

tíma, hann byrjaði að brosa og halda höfði um 1-2 mánaða, skreið á fjórum fótum um sjö 

mánaða og stóð upp og gekk með 8-9 mánaða. Að byrja að ganga gekk hinsvegar ekki 

jafn vel fyrir sig. Þegar Davíð var 12 mánaða átti hann það til að taka eitt til tvö skref en 

detta síðan og halda áfram að skríða. Hann byrjaði ekki að ganga fyrr en um 17 mánaða, 

sem er talið frekar seint, en yfirleitt byrja börn að ganga um eins árs aldur (Landlæknir, 

2004). Hann átti það til að hlaupa frekar en ganga, sem er einnig frekar óvanalegt. Um 

þetta leyti komu miklir fótaverkir fram. Þriggja ára var Davíð sendur í rannsóknir og í 

mat hjá talmeinafræðingi, sjúkraþjálfara og iðjuþjálfara. Eftir nokkra mánaða bið komst 

Davíð að hjá talmeinafræðingi, þá rúmlega þriggja ára. Þegar hann var nýorðinn fimm 

ára fékkst loks staðfesting á því að hann væri með sjúkdóminn CP. 

Davíð er með spastíska tvenndarlömun sem orsakast af genagalla. Hann er með 

greinileg einkenni spastískrar hreyfihömlunar í báðum fótum og koma þau fram í stífum 

vöðvum (e. hypertonia) og ójafnvægi, einnig labbar hann á tánum. Hann sýnir fína færni 

í gróf- og fínhreyfingum meðað við önnur börn með sama sjúkdóm. Færni hans í 
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grófhreyfingum fellur undir flokk I í (1), þar sem hann gengur án stuðnings og getur 

hlaupið og hoppað þó að það vanti upp á hraða, jafnvægi og samhæfingu hreyfinga. 

Með CP fylgir meðal annars slappleiki í talfærum sem þarf að vinna mikið og 

markvisst með. Þegar Davíð fór að nálgast fjögurra ára aldurinn hóf hann meðferð hjá 

talmeinafræðingi, en áður hafði hann fengið greininguna málhljóða- og 

hljóðkerfisröskun. Hann hefur verið mjög reglulega hjá talmeinafræðingum síðan en hann 

fær meðferð í lotum, til dæmis tvisvar í viku 20 vikur í senn. Áður en greining var til 

staðar snerust áhyggjur að slakri máltjáningu, ásamt fátæklegum orðaforða miðað við 

jafnaldra og miklum frávikum í hljóðmyndun og framburði. Davíð sagði sín fyrstu orð 

19-24 mánaða og var hann farinn að tengja saman tveggja orða setningar um 25 mánaða 

og samanstóð orðaforðinn þá af um 50 orðum. Það er talið frekar seint en eins og kom 

fram í kafla tvö má sjá að flest börn byrja að segja sín fyrstu orð 12 mánaða og mynda 

tveggja orða setningar um 18-24 mánaða. Orðaforði var slakur miðað við jafnaldra en 

málskilningur góður, einnig var framburður mjög óskýr og áttu aðrir en nánustu 

aðstandendur erfitt með að skilja hann.  

Davíð tók Málhljóðapróf ÞM þegar hann var 3;4 ára1. Þar kom í ljós að hann átti 

til að nota /h/ í staðinn fyrir önnur samhljóð fremst í orði, þrátt fyrir að hann gæti myndað 

samhljóðið inn í orðum og aftast í orðum. Hann sagði til dæmis haffall (gaffall), hati 

(vasi), hona (kona) og híll (fíll). h-hljóðun var því til staðar í stökum hljóðum í framstöðu 

þar sem hann skipti samhljóða út fyrir /h/. Samt sem áður myndaði Davíð /v/ í afi, /f/ í fíll 

og /k/ í bók. Önnur frávik voru að fráblástur vantaði á /p/, hann sagði til dæmis beysa 

[pei:sa] í stað peysa [pʰei:sa]. Hann felldi brott eða einfaldaði samhljóðaklasa og sagði 

pástur [pʰaustʏr̥] í stað plástur [pʰlaustʏr̥] og gór [kou:r̥] fyrir skór [skou:r̥]. Einnig voru 

innstöðuklasar honum erfiðir sem mátti sjá á orðunum hepa [hɛ:pa] (stelpa) og eda (elda) 

[ɛ:da]. Í dæminu stelpa eru tvö frávik til staðar, bæði h-hljóðun og einföldun á 

samhljóðaklasa. Út frá þessu mælti talmeinafræðingur til dæmis með að Davíð ynni með 

málhljóðin /f/, /g/, /t/ og /l/ í upphafi orða.  

 

 

  

                                                
1 3 ára og 4 mánaða. 
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4. Málsýni 
 

Að taka málsýni af tali barns er rannsóknaraðferð sem gefur góða leið til að rannsaka og 

athuga máltöku barna. Þessi aðferð hefur reynst mikilvægt skref til að geta greint börn 

með málþroskafrávik. Málsýni gefur kost á að skoða marga þætti máltökunnar, til dæmis 

hversu langar setningar barnið notar eða hversu mörg mismunandi orð. Auk þess er hægt 

að skoða hvort barnið er lengi að finna viðeigandi hljóð, hvort rétt hljóð er notað og hvort 

mikið er af ónákvæmisorðum (Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 

2018). Ónákvæmisorð eru orð eins og svona, hérna og sko. Fleira athugavert sem gæti 

komið í ljós í málsýnum er til að mynda framburður, þátíðarbeygingar, fleirtölumyndun 

og önnur málfræðiatriði.  

 Hefð er fyrir því að eftirfarandi þættir séu mældir þegar málsýni er greint: 

Meðallengd segða, heildarfjöldi orða og fjölda mismunandi orða. Segð er það sem er sagt 

í einu lagi, það getur verið allt frá heilli málsgrein og alveg niður í eitt orð. Meðallengd 

segða felst í því hversu mörg orð börn nota að meðaltali í segð og er mikið notað mælitæki 

við vinnu talmeinafræðinga við að skoða og meta málnotkun barna með málþroskafrávik, 

þar sem mælingin hefur sýnt fylgni við aðrar málþroskamælingar. Mælieiningarnar við 

heildarfjölda orða eru lesmálsorð og flettiorð. Lesmálsorð eru heildarfjöldi orða sem 

koma fyrir, hvernig sem þau eru beygð. Aftur á móti byggjast flettiorð á málfræði orða, 

til dæmis er borð og borðið tvö lesmálsorð en hinsvegar eitt flettiorð (Jóhanna Thelma 

Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015).  

Þegar málsýni er tekið er mikilvægt að hafa aðstæður sem eðlilegastar og að 

barninu líði sem best til að ná eins góðri og raunverulegri mynd af máli barnsins og völ 

er á. Barnið á helst að leiða samtalið og því er gott að tala um það sem barnið hefur helst 

áhuga á. Þetta gæti reynst erfitt til að byrja með en mælt er með því að byrja ekki að taka 

upp sýnið alveg strax heldur þegar barninu er farið líða vel í aðstæðum og farið að tjá sig 

eins og vonast var eftir. Þegar upptakan er tilbúin þarf að skrá sýnið niður og fara vel og 

vandlega yfir það til að fullvíst sé að skráning og upptaka séu eins. Viðeigandi tákn eru 

sett í skjalið til að greina hvort það sé barn eða viðmælandi sem talar, en notkun tákna má 

sjá í (2) (Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2018). 
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(2) V – Viðmælandi. 

B – Barn.  

[] – Útúrdúrar. 

XXX – Óskiljanleg orð eða setning.  

ABC – Erlend orð eru skrifuð með hástöfum. 

„ “ – Málfræðivillur.  

> – Barn hættir í miðri frásögn.  

 

Útúrdúrar eru ekki taldir með segðum og frávikum en með útúrdúrum er verið að meina 

að setning sé ekki kláruð vegna endurtekninga og hikorða sem dæmi. Málfræðivillurnar 

eru hafðar innan gæsalappa en það getur verið stakt orð eða nokkur orð sem mynda 

málfræðilega ranga heild (Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2018). 

Að lokum er hægt að greina málsýnið með forritinu Málgreini (Jóhanna Thelma 

Einarsdóttir og Stefán Carl Peiser, 2016).  

 Málsýnin sem unnið er með í þessari ritgerð voru tekin upp á heimili Davíðs, við 

leik í herbergi hans. Leyfi fékkst frá foreldrum hans til að taka upp málsýni og nýta í 

ritgerðina. Þá ber að nefna að Davíð og höfundur þekkjast vel og voru því aðstæður mjög 

góðar og Davíð ófeiminn. Iphone snjallsími var notað sem upptökutæki og forritið Voice 

memos til að taka upp samtalið. Einungis var notast við hljóðupptöku. Símanum var 

komið fyrir á gólfinu þar sem lítið fór fyrir honum en heyrðist vel hvað fór fram á milli 

viðmælanda og barns. Hér að neðan í töflu 2 og töflu 3 má sjá niðurstöður úr 

málsýnagreiningu Málgreinis. Málsýnin voru tekin með rúmlega tveggja mánaða tímabili 

og hvort skipti í um tíu mínútur. Aðstæður voru eins í bæði skiptin og málsýni var tekið 

á sama tíma, á sama vikudegi, með tveggja mánaða millibili. 
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Tafla 2. Málsýni 1 (7;5:11)2 

Heildarfjöldi segða 50 

Meðallengd segða 6,2 

Heildarfjöldi orða 310 

Fjöldi mismunandi orða 154 

Fjöldi óskiljanlegra orða 0 

Fjöldi já/nei svara 5 

Málfræðivillur (hlutfall) 3,87% 

 

Tafla 3. Málsýni 2 (7;7:8)3 

Heildarfjöldi segða 50 

Meðallengd segða 5,32 

Heildarfjöldi orða 266 

Fjöldi mismunandi orða 121 

Fjöldi óskiljanlegra orða 4 

Fjöldi já/nei svara 2 

Málfræðivillur (hlutfall) 4,14% 

 

4.1 Frávik í málsýni  

Í grein Jóhönnu og Álfhildar (2015) ná viðmið málsýna einungis upp í 6;5:29 aldur4. Þrátt 

fyrir að það sé ekki viðurkennt að miða við annan aldurshóp en aldurshóp barnsins sem 

verið er að prófa verður sá hópur hafður til hliðsjónar í þessari umfjöllun. Ef til væru tölur 

fyrir eldri aldurshópa væru þær tölur notaðar. Í þessari sömu grein kom fram að 

                                                
2 7 ára, 5 mánaða og 11 daga.  
3 7 ára, 7 mánaða og 8 daga.  
4 6 ára-6 ára, 5 mánaða og 29 daga. 
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málfræðivillum fari fækkandi með hærri aldri. Í tilfelli Davíðs á það samt sem áður ekki 

við, en málsýnið sýnir að fjöldi villna er að öllum líkindum töluvert yfir meðallagi, þar 

sem villufjöldi er talsvert meiri en meðalvillufjöldi hjá yngri börnum. Meðaltal elsta 

aldurshóps sem tekið er fyrir hjá Jóhönnu og Álfhildi má sjá í töflu 4. Í þessum 

aldursflokki var fjöldi barna 25, tíu drengir og 15 stúlkur. Miðað var við 50 segða málsýni 

í þessari grein líkt og hjá Davíð.  

 

Tafla 4. Málsýni í grein (6;0-6;5:29). Stuðst er við meðaltal. 

Meðallengd segða 5,5 

Heildarfjöldi orða 273,4 

Fjöldi mismunandi orða 129,7 

Málfræðivillur (hlutfall) 1,3% 

 

Þó ekki sé hægt að miða tölurnar beint við tölur Davíðs getur samanburður við 

elsta aldurflokkinn gefið vísbendingar um hvar barn með CP stendur miðað við börn með 

hefðbundinn þroska. Segðir Davíðs eru í meðallagi og jafnvel lengri, sem kemur ekki á 

óvart miðað við að hann er eldri en börnin sem hann er borinn saman við. Fjöldi 

mismunandi orða í málsýnum Davíðs er töluvert misjafn milli málsýnanna tveggja en 

fjöldi orða var meiri í því fyrra. Í fyrra málsýninu var fjöldi orða töluvert yfir meðallagi 

miðað við aldurshópinn sex ára til sex og hálfs árs. Aftur á móti var fjöldi orða í seinna 

málsýni undir meðallagi. Davíð var eldri þegar seinna málsýni var tekið, en sennilega 

endurspeglar þessi mikli munur þá staðreynd að eitt málsýni gefur ekki endilega nákvæma 

mynd af getu barns, heldur geta börn verið misvel upplögð og færni þeirra ekki algjörlega 

stöðug. Því er gott að mynda grunnlínu með nokkrum málsýnum. Heildarfjöldi orða hjá 

Davíð í fyrra málsýni var meiri í því seinna, eða 266 á móti 310. Meðaltal hjá yngri 

aldurshópnum var 273,7, heildarfjöldi orða Davíðs er því af svipuðum toga. Þrátt fyrir að 

Davíð sé með svipaðan árangur og jafnvel örlítið betri en meðaltal hjá sex ára börnum, 

gæti spilað inn í niðurstöður Davíðs að hann var ófeiminn að tjá sig þar sem að hann 

þekkti viðmælanda sinn mjög vel, ólíkt málsýnum barnanna sem miðað er við.  

Helsti munurinn á Davíð og viðmiðunarhópnum er sá að málfræðivillur í málsýni 

Davíðs eru töluvert fleiri. Eins og kom fram í grein Jóhönnu og Álfhildar fer villum 
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yfirleitt fækkandi eftir hækkandi aldri, og ætti Davíð þá að vera með færri villur en 

viðmiðunarhópur vegna aldurs. Villur Davíðs eru hins vegar marktækt fleiri og má sjá 

það á því að málfræðivillur hans voru 3,87% og 4,14% en meðaltal í töflu 4 var einungis 

1,3% og því umtalsvert færri villur sem kom fram í þeim málsýnum. Villur Davíðs voru 

margs konar, í sumum tilfellum vantaði orð. Dæmi um það má sjá í (3). 

 

(3) ,,Já hann verður tvær hæðir og engin hurð. [Af því, af því] við ætlum að gera 

[svona ha? fjúff] við löbbum [bara svona] ein hola þannig við förum bara gegnum 

og aftur upp”. 	

 

Hér má sjá að töluvert er um að orð vanti inn í setningu til að þetta geti talist eðlileg 

setning. En sum staðar voru villurnar fólgnar í rangri fallmörkun (4).  

 

(4) „Ég“ langar svo mikið í byssó.  

(5) En ég fékk uppáhalds „lit“ minn.	

 

Í dæmi (4) kemur fram nefnifall með sögninni langa sem tekur yfirleitt með sér þolfalls-

eða þágufallsfrumlög í máli eldri barna og fullorðinna. Í dæmi (5) vantaði greini á orðið 

litur, en annað í setningunni er rétt.  

Í Málgreini koma ekki fram frávik í framburði og útúrdúrar eru ekki teknir 

sérstaklega fyrir þótt þeir séu greindir frá öðrum segðum í málsýninu. En loka niðurstöður 

taka framburð sem sagt ekki með í reikninginn. Davíð notar mjög mikið af 

ónákvæmisorðum á borð við svona, eiginlega og af því í sínum setningum og notar orð 

af þessu tagi margsinnis. Ónákvæmisorð er dæmi um útúrdúra ef þau eru notuð sem 

hikorð eða til uppfyllingar (Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 

2018). Ástæðan fyrir þessu gæti verið sú að hann á erfitt með að ná í rétt orð í orðsafni 

sínu og notar í stað þess ónákvæmisorð. Sjá má setningu af þessu tagi í (6).  

 

(6) Já svo hefur [svona, svona, svona] tilbúinn [svona ha]? Tilbúinn boga og allt. 	

 

Einnig á Davíð það til að nota hljóð í stað orða. Í (7) má sjá dæmi um það auk 

ónákvæmisorða. 
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(7) Ég plataði líka pabba áðan [svona] ég tipplaðist upp stigann svo eitthvað „skjótti“ 

ég á hann og hann [uuu]. 	

 

Hér táknar í máli Davíðs [uuu] sögnina að bregða. Því má varpa fram að Davíð noti 

útúrdúra í töluvert meira magni en önnur börn auk þess að endurtaka orð og notast við 

táknræn hljóð oftar. Yfirleitt tala börn reiprennandi og þurfa ekki að hugsa sig mikið um 

hvað kemur næst. Börn eiga það til að nota hljóð í staðinn fyrir orð ef þau eru lengi að ná 

í orð úr orðasafninu, vera ónákvæmari við orðaval og nota því slík orð í miklu magni 

(Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2004). Þetta væri áhugavert að athuga nánar en verður ekki gert 

nánari skil í þessari ritgerð. Ónákvæmisorðin gætu þó lengt segðir hans töluvert og gefið 

að einhverju leyti skakka mynd af meðallengd segða, en almennt má segja að hjá Davíð 

birtist ákveðið misræmi í samanburðinum á fjölda villna og öðrum málþroskamælingum. 

Ef niðurstöðurnar eru bornar saman við börn með eðlilegan þroska er hlutfall villna því 

mun hærra en búast mætti við miðað við hinar málþroskamælingarnar, sem virðast vera 

nær því aldurssvarandi.  

 

4.2 Framburðarfrávik í málsýni 

Eins og áður sagði felur greining í Málgreini ekki í sér athugun á framburðarfrávikum, 

en talið er skráð niður með venjulegri stafsetningu og ekki athugað nánar. Eins og áður 

hefur komið fram er Davíð með töluverð frávik í framburði, en hér verður fjallað um 

nokkur frávik sem komu fram í málsýnunum. Meðal framburðarfrávika sem kom fram 

voru:  
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Tafla 5. Framburðarfrávik í málsýni Davíðs. 

Orð Réttur framburður Framburður Davíðs Tegund fráviks 

Var [va:r̥] [va:l] Hliðarhljóðun 

Vera [vɛ:ra] [vɛ:la] Hliðarhljóðun 

Bara [pa:ra] [pa:la] Hliðarhljóðun 

Bara [pa:ra] [pa:na] Nefmæli 

Gleraugu [klɛ:rœi:ɣʏ] [tl̥ɛ:rœi:ɣʏ] Framhljóðun 

Við [vɪ:ð] [vɪ:n] Nefmæli 

Við [vɪ:ð] [vɪ:] Brottfall hljóðs 

Sérðu [sjɛrðʏ] [sjɛ:rʏ] Brottfall hljóðs 

Eru [ɛ:rʏ] [ɛ:lʏ] Hliðarhljóðun 

 

Hér má sjá að hann ber sömu orð ekki alltaf eins fram eins og orðin bara og við. Í 

málsýninu bar Davíð fram orðið Eragon alveg rétt, en eins og í orðinu bara er /r/ í Eragon 

milli tveggja sérhljóða og því hljóðumhverfið svipað, samt sem áður er hljóðið ekki borið 

eins fram. Þegar Davíð bar fram orðið bara sem [pa:na] endurtók hann orðið og bar það 

rétt fram í seinna skiptið. Það segir okkur að hann geti borið fram /r/ í því hljóðumhverfi. 

Þessi frávik eru í takt við að Davíð eigi við taugasjúkdóm að stríða, þar sem frávik hans 

eru óregluleg. Þetta er í samræmi við það sem hefur verið kallað misræmisfrávik í 

hljóðkerfi (e. inconsistent phonological disorder), þar sem framburðurinn er 

ófyrirsjáanlegur (Holm, Farrier og Dodd, 2009).  

 Nefjun er eitt af einkennum þvoglumælis sem er algengur fylgikvilli CP eins og 

kom fram í kafla 3.2. Í töflu 5 má sjá að ein af tegundum frávika Davíðs er einmitt nefjun. 

Davíð er ekki greindur með þvoglumæli en önnur ástæða fyrir að hann skiptir út /r/ fyrir 

/n/ gæti verið sú að nefhljóð, eins og kom fram í kafla 2.1, eru auðveld í framburði. Þrátt 

fyrir að Davíð sé ekki með greint þvoglumæli eru önnur einkenni en nefjun til staðar. Þar 

á meðal er að hann tekur sér oft og tíðum lengri pásur áður en hann byrjar á nýju orði eða 

setningu. Oft kom fyrir að lengra en tvær sekúndur liðu á milli segða. Það gæti verið 

einkenni þvoglumælis, þar sem hann tekur sér pásu fyrir andardrátt en það gæti einnig 

verið að hann þurfi lengri tíma til að hugsa sig um hvað hann ætli að segja næst og ná í 

orð í orðabankanum. Slök stjórnun á samhæfingu öndunar og tals, auk opins nefmælis 

vegna minnkaðrar vöðvaspennu, eru þó á meðal einkenna spastísks þvoglumælis.  
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 Framburðarfrávik Davíðs birtast þó með mun fjölbreyttari hætti en það. Í sumum 

tilvikum átti hann erfitt með að bera fram /ð/ eins og sést í töflu 5, hann notast bæði við 

skiptihljóð og fellir hljóðið á brott. Davíð bar fram fjölatkvæðaorðið kartafla hins vegar 

alveg rétt fram. En kartafla er einmitt notað í Málhljóðaprófi ÞM og koma oft fram 

hljóðavíxl í þessu orði hjá börnum. Börn bera þá fram [kʰar̥pɛtla]. Augljóst var samt að 

Davíð vandaði sig við að bera orðið fram, þrátt fyrir að það kæmi fram í samfelldu tali. 

Orðið kom fram í þrjú skipti og í eitt skiptið endurtók hann sig þrátt fyrir að orðið hafi 

verið borið rétt fram í fyrra skiptið. Að auki bar hann fram hnífur rétt en /hn/ er talið vera 

eitt af þeim hljóðum sem börn eiga erfitt með að ná tökum á, sjá í töflu 1. Börn bera þá 

yfirleitt fram raddað /n/ í framstöðu í staðinn fyrir óraddað. Að auki bar Davíð grænn rétt 

fram og má því sjá að hann getur borið framstöðuklasa með /r/ rétt fram en samt sem áður 

bar Davíð /r/ milli sérhljóða fram rangt. Samhljóðaklasar eru einmitt taldir töluvert 

erfiðari í framburði heldur en stök hljóð eins og sjá má í umfjöllun í fyrsta kafla. Að 

lokum er greinilegt að h-hljóðun er að mestu leyti horfin hjá Davíð, en hún kom ekki fram 

í þessu málsýni. Augljóst er að h-hljóðun hefur minnkað töluvert frá því hann fór í mat 

til talmeinafræðings á sínum yngri árum.  

Gott er að hafa í huga að Davíð hefur mætt mjög reglulega til talmeinafræðings 

síðan hann var fjögurra ára sem hefur hjálpað honum mikið. Yfirfærsla framfaranna getur 

þó verið flöktandi. Þegar Davíð er reiður eða spenntur aukast frávikin til dæmis. Þau 

aukast líka þegar Davíð er þreyttur og er þá erfiðara að skilja hann, en þetta eru einkenni 

sem rekja má til röskunar á vöðvaspennu. Í þessu sambandi er mikilvægt að taka fram að 

málsýnin tvö voru tekin á sama vikudegi og á sama klukkutíma til þess að reyna að stjórna 

þeim þætti. 
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5. Lokaorð 
 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um máltöku barna undir eðlilegum kringumstæðum 

og gerð grein fyrir reglulegum frávikum sem koma fyrir. Sérstök áhersla var lögð á 

framburðarfrávik og fjallað um brottfall hljóða, skiptihljóð og samlögun. Þau frávik voru 

höfð til hliðsjónar við frávik sem komu fram hjá dreng greindum með CP, en hann gengur 

undir dulnefninu Davíð í umfjölluninni. Hreyfihömlun, sem er einkenni CP, getur haft 

ýmisleg áhrif á einstaklinga með sjúkdóminn. Erfiðleikarnir geta meðal annars náð til 

talfæranna, sem hefur að öllum líkindum áhrif á frávik Davíðs. Fjallað var almennt um 

málsýnatöku og voru niðurstöður tveggja málsýna frá Davíð tekin til umfjöllunar og borin 

saman við þau viðmið sem til eru um máltjáningu barna.  

 Niðurstöður sýna ákveðið misræmi á milli hlutfalls málfræðivillna og annarra 

málþroskamælinga hjá Davíð. Fjöldi málfræðivillna hjá honum er þannig mun meiri en 

búast mætti við af öðrum málþroskamælingum, þar sem niðurstöðurnar bentu til 

aldurssvarandi getu. Framburður Davíðs var þar að auki skoðaður sérstaklega. Frávik sem 

komu fram í málsýnunum voru meðal annars brottfall hljóðs og nefmæli en nefmæli er 

einmitt einkenni þvoglumælis sem kemur fram hjá mörgum börnum með CP. Í ritgerðinni 

var aðeins miðað við eitt barn, en kortlagning á frávikum þess í máli og tali bendir til þess 

að frávik barna með taugasjúkdóma geti verið af öðrum toga en frávik barna með 

hefðbundinn þroska, auk þess að vara lengur.  

 Nauðsynlegt er að greina börn sem fyrst til að veita þeim meðferð sem passar við 

einkenni þeirra. Snemmtæk íhlutun getur komið í veg fyrir ýmis vandamál í framtíðinni 

hjá einstaklingum sem glíma við frávik af þessum toga. Því fyrr sem greining fer fram og 

þjálfun í kjölfarið, því betri möguleikar eru fyrir barn að ná tökum á sínum veikleikum. 

Vert er að benda á að talþjálfun hjá börnum sem eru með undirliggjandi taugasjúkdóma 

gætu orðið markvissari með aukinni þekkingu á þeim frávikum sem birtast í máli og tali 

þeirra. Þessi rannsókn er tilraun til þess að kortleggja slík dæmi, en gott væri að vinna 

stærri rannsóknir á einkennum í máli og tali barna með CP sem hafa íslensku að 

móðurmáli í framtíðinni.  

 



	
	

29 

Heimildaskrá 
 
Brookshire, B.L., Lynch, J.I., og Fox, D.R. (1980). A Parent - Child cleft palate 

curriculum: Developing speech and language. Oregon, CC Publications.   
 

Coplan, J. og Gleason J.R. (1988). Unclear speech: recognition and significance of 
unintelligible speech in preschool children. Pediatrics, 82(3), 447-452.  

 
Duffy, Joseph R. (2012). Motor speech disorders. Mosby. 
 
Eiríkur Rögnvaldsson. (2013). Hljóðkerfi og orðhlutakerfi íslensku. Reykjavík. Sótt af:  
 https://notendur.hi.is/eirikur/hoi.pdf  
 
Fox, C. M. og Boliek, C.A. (2012). Intensive voice treatment (LSVT LOUD) for 

children with spastic cerebral palsy and dysarthria. Journal of speech, language, 
and hearing research, 55(3), 930-945. doi: 10.1044/1092-4388(2011/10-0235) 

 
Fromkin, V., Rodman, R. og Hyams, N. (2011). An introduction to language.  

Kanada, Wadsworth.  
 

Holm, A., Farrier, F., og Dodd, B. (2009). Phonological awareness, reading accuracy 
and spelling ability of children with inconsistent phonological disorder. 
International journal og language and communication disorders, 43(3), 300-
322. https://doi.org/10.1080/13682820701445032 

 
Indriði Gíslason, Sigurður Konráðsson og Benedikt Jóhannesson. (1986). Framburður 

og myndun fleirtölu hjá 200 íslenskum börnum við fjögra og sex ára aldur. Rit 
Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík.  

 
Jóhanna Einarsdóttir, Sigríður Magnúsdóttir og Þóra Másdóttir. (2013, 7. nóvember). 

Hvað er talmeinafræði og hvar er hægt að læra hana? Vísindavefurinn. Sótt af 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=15780  

 
Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir. (2015). Málsýni 

leikskólabarna : aldursbundin viðmið. Netla. Sótt af: 
http://netla.hi.is/greinar/2015/ryn/010.pdf  

 
Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Stefán Carl Peiser. (2016). Málgreinir. Greining og 

úrvinnsla á málsýnum. Reykjavík, Háskóli Íslands. 
http://malgreinir.herokuapp.com 

  
Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir. (2018). Málsýnataka. 

Gagnabanki Jóhönnu T. Einarsdóttur um Málsýni (GJEUM). Sótt af: 
http://malsyni.hi.is/wp-content/uploads/2018/02/handb%C3%B3k-6.2.2018.pdf  

 
Katrín Einarsdóttir og Sólveig Sigurðardóttir. (2007). Börn með CP. Bætt hegðun, betri 

líðan. Kópavogur, Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins.  
 



	
	

30 

Landlæknir. (2004, 16. mars). Þroski og geta barna. Sótt af: 
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item16342/Throski-og 
geta-barna  

 
McCaffrey, P. (e.d.) Neuropathologies of Swallowing and Speech. Sótt af: 

http://www.csuchico.edu/~pmccaffrey//syllabi/SPPA342/342unit14.html 
 
McLeod, S., og Baker, E. (2016) Children’s Speech. Pearson.  
 
O’Grady, W. (2005). How children learn language. New York:Cambrigde University 

Press. 
 
Palisano, R. J., Rosenbaum, P., Bartlett, D. og Livingston, M. H. (2008). Content 

validity of the expanded and revised gross motor function classification system. 
Developmental medicine and child neurology, 50(10), 744-740. 
doi:10.1111/j.1469-8749.2008.03089.x 

 
Pennington, L., Miller, N., Robson, S., & Steen, N. (2010). Intensive speech and 

language therapy for older children with cerebral palsy: a systems approach. 
Developmental medicine and child neurology, 52(4), 337-344. 
doi:10.1111/j.14698749.2009.03366.x 

 
Sigríður Sigurjónsdóttir. (2000). Nokkur orð um máltöku barna. Uppeldi: Tímarit um 

börn og fleira fólk, 13(3):30-33.  
 

Sigríður Sigurjónsdóttir. (2002). Hljóðþróun í máltöku barna. Talfræðingurinn, 
16(1):610. 
 

Sigríður Sigurjónsdóttir. (2005). Máltaka og setningafræði. Í Höskuldur Þráinsson 
(ritstjóri), Íslensk tunga 3: Setningar (bls. 636-655). Reykjavík: Almenna 
bókafélagið.  

 
Sigríður Sigurjónsdóttir. (2013). Máltaka barna og meðfæddur málhæfileiki. Í 

Höskuldur Þráinsson og Whelpton, M. (ritstjórar), Chomsky – Mál, sál og 
samfélag (bls. 107-127). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

 

Sigurður Konráðsson. (1984). Athugun á samhljóðun í máli barna. Skíma, 7(2), 25-33.  

Sigurður Konráðsson. (1987). Um barnamálsrannsóknir : staða, tilgangur, hagnýting. 
Tímarit Háskóla Íslands 2(1), 26-32.  
 

Solveig Sigurðardóttir. (2003) CP hreyfihömlun (Cerebral palsy, CP). Greiningarstöð. 
Sótt af: http://www.greining.is/is/fraedsla-og-namskeid/fraedsluefni/cp

 hreyfihomlun 
 
 
 
 



	
	

31 

 
Solveig Sigurdardottir, Thórdur Thórkelsson, Margrét Halldórsdóttir, Ólafur 

Thorarensen og Vik., T. (2009). Trends in prevalence and characteristics of 
cerebral palsy among Icelandic children born 1990 to 2003. Developmental 
medicine and child neurology, 51(5), 356-363. doi:10.1111/j.1469-
8749.2009.03303.x 

 
Solveig Sigurdardottir og Vik, T. (2010). Speech, expressive language, and verbal 

cognition of preschool children with cerebral palsy in Iceland. Developmental 
medicine and child neurology, 53(1), 74-80. doi:10.1111/j.1469

 8749.2010.03790.x 
 
Soto-Faraco, S., Sebastián-Gallés, N. og Cutler, A. (2001). Segmental and 

suprasegmental in lexical access. Journal of memory and language, 45(3), 412-
432.  

 
Þóra Másdóttir. (2004). Flokkun framburðar- og hljóðkerfisfrávika. Talfræðingurinn, 

18(1), 24-26.  
 

Þóra Másdóttir. (2014). Málhljóðapróf ÞM. Reykjavík: Heyrnar- og talmeinastöð 
Íslands. 

 
Þóra Sæunn Úlfsdóttir. (2004). Sértækar málþroskaraskanir barna á skólaaldri. 

Talfræðingurinn, 18(1), 22-23.  
 
Þóra Sæunn Úlfsdóttir. (2010). Sértæk málþroskaröskun – áhrif á líf einstaklings. 

Talfræðingurinn, 21(1), 23-25. 
 
 
 


