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Ágrip 

 

Málhljóðaröskun felur í sér að þróun málhljóða í tali barns er ekki í samræmi við það sem vænta má út 

frá aldri þess og þroska. Algengasta aðferðin við að greina málhljóðaröskun er með fyrirlögn 

framburðarprófa og þannig má leggja mat á hvort frávik í framburði barna séu aldurssvarandi eða 

hvort þörf sé á talþjálfun. Hægt er að styðjast við ýmsar greiningarleiðir til að greina framburðarfrávik. 

Hin svokallaða hljóðferlagreining (e. phonological process analysis) er ein þeirra. Þegar 

hljóðferlagreiningu er beitt er tal barna skoðað út frá ferlum sem fela í sér kerfisbundna hljóðbreytingu 

eða einföldun sem hefur áhrif á flokk hljóða eftir myndunarstað, myndunarhætti og atkvæðagerð. 

Hljóðferlagreining gerir talmeinafræðingum kleift að kortleggja hljóðkerfi barns og greina ákveðin 

mynstur í frávikum þess. Þessi mynstur, eða ferli, er síðan hægt að vinna markvisst með í talþjálfun í 

því skyni að gera framburð barnsins líkari framburði fullorðinna. Markmið þessa meistaraverkefnis var 

að vinna úr stöðlunargögnum Málhljóðaprófs ÞM með tilliti til hljóðferlagreiningar og um leið að stíga 

fyrstu skrefin í átt að þróun aldursbundinna viðmiða um hljóðferli í tali íslenskra barna á aldrinum 

tveggja til átta ára (2;6-7;11). Með því að hafa nákvæm viðmið um hljóðferli í tali íslenskra barna má 

betur greina hvaða frávik teljast aldurssvarandi og hvaða frávik benda til röskunar. Með 

hljóðferlagreiningu má þannig leggja mat á hvort málhljóðaröskun sé til staðar eða ekki.  

Alls voru hljóðferli greind í tali 433 barna á aldrinum 2;6-7;11 ára. Unnið var með fyrirliggjandi 

gögn sem þegar hafði verið búið að greina að stórum hluta. Rannsakandi lauk síðan við greiningu 

gagnanna og frekari úrvinnslu þeirra. Úrtakinu var skipt í níu aldurshópa svo unnt væri að kanna þróun 

og breytileika virkra hljóðferla eftir aldri. Hljóðferli var metið virkt ef það kom fyrir þrisvar sinnum eða 

oftar í tali barns. Í einstaka tilvikum reyndust tækifæri til myndunar ákveðinna hljóða og hljóðferla 

takmörkuð og því var ekki hægt að styðjast við sömu viðmið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að jafnaði lækkandi hlutfall hljóðferla í takt við aukinn aldur 

barna. Hljóðferli voru hvoru tveggja notuð í minna mæli auk þess sem þeim fækkaði eftir því sem 

börnin urðu eldri. Notkun einstakra hljóðferla jókst þó með auknum aldri vegna þroskabreytinga í 

hljóðkerfi barna. Munur á meðaltali hljóðferla mældist marktækur á milli yngsta og elsta aldurshóps 

rannsóknarinnar. Þá mældist yfirleitt marktækur munur á milli aldurshópa, nema þeirra sem voru 

samliggjandi. Rjáfuráhrifa tók að gæta hjá elstu aldurshópunum. Það verður að teljast eðlilegt í ljósi 

þess að eftir því sem börn eldast verður minni breytileiki í hljóðkerfi þeirra, frávikin verða færri og 

framburðurinn tekur að líkjast framburði fullorðinna.  

Skiptihljóðun reyndist vera algengasti flokkur hljóðferla í tali barna í öllum aldursflokkum. Því 

næst kom breyting á atkvæðagerð. Slík ferli voru algengust meðal yngri barna en með auknum aldri 

dró úr notkun þeirra. Loks má nefna samlögun, en hún kom nánast eingöngu fram í tali yngsta 

aldursþriðjungsins. 
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Abstract 

 
When children have difficulties with articulation of speech sounds past an expected age, they are 

diagnosed with speech sound disorders. The term includes both articulation disorder and phonological 

disorder/impairment. Assessment of a speech sound disorder is most often made by administering an 

articulation/phonological test. The results indicate whether the child’s mismatches are age-appropriate 

or whether the child should be referred to speech therapy. There are several ways to analyse a 

speech sound disorder. One approach is phonological process analysis. Phonological processes are 

systematic sound changes and simplifications that affect classes of phonemes based on place, 

manner, and laryngeal features, i.e., not just individual phonemes. This type of analysis identifies 

context beyond the individual phoneme by taking into account word position and syllable structure. 

Speech and language therapists use phonological process analysis to find error patterns or speech 

simplifications in the child’s phonological system in order to determine the need for therapy and to 

assist with establishing goals for treatment. 

 The main objective of this study was to analyse phonological processes in the speech of 

Icelandic children between two and eight years of age. The processes were analysed using data from 

a standardized sample of an Icelandic articulation test, Málhljóðapróf ÞM. Phonological processes 

were analysed in the speech of 433 Icelandic children aged 2;6-7;11 years. A part of the analysis had 

already taken place before the study. A phonological process was considered to be active when it 

appeared at least three times in a child’s speech. An exception was made in the case of four 

processes, for which the test provided limited opportunities to apply. 

 The results showed that the number of active processes decreased considerably with age. 

Older children exhibited fewer phonological processes than did the younger children. The frequency of 

occurrence also reduced in most instances. Some processes increased with age, which was 

concluded to be due to changes in the children’s phonological system as their speech developed. As 

expected, there was a statistically significant difference detected in the mean number of active 

phonological processes between the oldest and the youngest age groups in the study. In fact, there 

was a significant difference between most age groups, except groups adjacent in age. A ceiling effect 

was detected in the oldest age groups. This was to be expected as the speech of children becomes 

more adult-like as children grow older and their phonological system develops. 

The most common phonological processes in the speech of children of all age groups were 

substitutions. Processes that involved a change in syllable structure were also common, however 

more so in the speech of the younger children. Assimilation only occurred in the speech of the 

youngest age groups. 
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1 Inngangur 

Eðlilegt er að framburður barna á máltökuskeiði víki frá framburði fullorðinna að vissu marki. Á meðan 

börn feta sig á braut máltökunnar er algengt að heyra þau fella brott hljóð eða skipta einu hljóði út fyrir 

annað. Slík frávik eða tilbrigði1 eru yfirleitt reglubundin. Með auknum aldri og þroska hverfa þessi frávik  

smám saman og málkerfi barna tekur að líkjast málkerfi fullorðinna. Þó getur komið fyrir að frávikin 

ílengist eða séu tilviljanakennd og þá er yfirleitt um svokallaða málhljóðaröskun að ræða, sem felur í 

sér að þróun málhljóða í tali barns er ekki í samræmi við það sem vænta má út frá aldri þess og 

þroska. Forsenda þess að unnt sé að meta hvenær hljóðþróun er frábrugðin því sem eðlilegt getur 

talist er að búa yfir vitneskju um dæmigerða þróun málhljóða. Sú vitneskja fæst með rannsóknum á 

framburði og hljóðþróun barna. Fyrsta rannsókn þess efnis sem gerð var hérlendis er frá árinu 1986 

og kannaði hún framburð íslenskra barna við fjögra og sex ára aldur (Indriði Gíslason, Sigurður 

Konráðsson og Benedikt Jóhannesson, 1986). Fleiri rannsóknir hafa fylgt í kjölfarið og ber þar helst að 

nefna doktorsritgerð Þóru Másdóttur frá árinu 2008. Þar athugaði hún hljóðþróun og framburð 

íslenskra barna á aldrinum tveggja og þriggja ára, auk þess sem hún kannaði tal fjögra og fimm ára 

barna með málhljóðaröskun. Þá hefur framburður og hljóðþróun barna verið vinsælt viðfangsefni í 

lokaritgerðum nemenda í grunnnámi, m.a. við Íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands.  

Talmeinafræðingar eru sérfræðingar á sviði tal- og málraskana og sýna erlendar rannsóknir að 

börn með framburðarvanda skipa stóran hluta skjólstæðingahóps þeirra (McLeod og Baker, 2017; 

Mullen og Schooling, 2010). Þó ekki séu til íslenskar tölur þess efnis má telja næsta víst að sama gildi 

hérlendis. Það er því mikilvægt að talmeinafræðingar búi yfir góðum greiningartækjum sem gera þeim 

kleift að bera kennsl á slíkan vanda og vinna með hann í framhaldinu. Algengasta aðferðin við að 

greina málhljóðaröskun er að leggja fyrir framburðarpróf. Nýlega kom út Málhljóðapróf ÞM sem er 

íslenskt próf sem ætlað er að meta málhljóðamyndun barna á aldrinum 2;6-7;11 ára. Ætla má að það 

sé það próf sem helst er notað af talmeinafræðingum á Íslandi. 

Tilgangurinn með fyrirlögn framburðarprófs er að meta hvort barn þurfi á talþjálfun að halda. 

Niðurstöðurnar má greina með ýmsum aðferðum en ein slík er hin svokallaða hljóðferlagreining (e. 

phonological process analysis). Aðferðin felst í því að tal barna er skoðað út frá ferlum sem fela í sér 

kerfisbundna hljóðbreytingu eða einföldun sem hefur áhrif á flokk hljóða2 eftir myndunarstað, 

myndunarhætti og atkvæðagerð. Hún hefur notið mikillar hylli erlendra talmeinafræðinga og er sú 

aðferð sem náð hefur einna víðtækastri útbreiðslu meðal talmeinafræðinga um allan heim við mat á 

                                                
 
 
 
1 Það getur verið nokkrum vandkvæðum bundið hvernig skuli fjallað um framburð barna þegar hann víkur frá 
framburði fullorðinna. Iðulega er talað um frávik í framburði en þessi svokölluðu frávik eru þó alls ekki óeðlileg á 
meðan börn eru að tileinka sér málhljóðin og hafa ekki enn náð fullu valdi á réttri myndun þeirra. Í slíkum tilvikum 
væri því réttara að tala um tilbrigði. Í umfjölluninni hér á eftir verður hins vegar haldið í hefðina og notast við orðið 
frávik en þó í þeim skilningi að frávik séu ekki villur heldur aðeins frábrugðin framburði hinna fullorðnu. 
2 Innan talmeinafræðinnar er venjan að tala um hljóð eða málhljóð (e. speech sound) og verður það gert hér. Út 
frá sjónarmiði hljóðkerfisfræðinnar er þó réttara að tala um hljóðan eða fónem (e. phoneme), þ.e. minnstu 
merkingargreinandi einingu málsins. 
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framburði og hljóðkerfi barna (sjá t.d. Beers, 1995; Dodd, Holm, Zhu og Crosbie, 2003; Dyson og 

Amayreh, 2000; Hodson og Paden, 1991; Maphalala, Pascoe og Smouse, 2014; Schäfer og Fox, 

2006; Simonsen, 1990). Hljóðferlagreining kemur að góðum notum við áætlun meðferðar því hún gerir 

talmeinafræðingum kleift að kortleggja hljóðkerfi barns og greina ákveðin mynstur í frávikum þess. 

Þessi mynstur, eða hljóðferli, er hægt að vinna með í talþjálfun í því skyni að fækka þeim og stuðla 

þannig að eðlilegri framburði barns. Mikilvægt er fyrir talmeinafræðinga að hafa viðmið til að bera 

skjólstæðinga sína saman við, til að unnt sé að leggja mat á hvaða hljóðferli teljast eðlileg hverju sinni. 

Hér á landi hafa slík viðmið ekki verið aðgengileg og er það markmið þessa verkefnis að taka skref í 

átt að þróun þeirra. Með aldursbundnum viðmiðum verður talmeinafræðingum gert kleift að nota hina 

þekktu og margreyndu aðferð hljóðferlagreiningar í störfum sínum við mat á framburðarvanda og 

greiningu málhljóðaröskunar hjá íslenskum börnum.  

1.1 Máltaka barna 

Máltaka barna hefur löngum verið fræðimönnum hugleikin þó þeim hafi ekki ætíð borið saman um 

uppruna og tildrög hennar. Um miðja 19. öld fóru menn að átta sig á að bein tengsl voru milli málsins 

og ákveðinna svæða heilans. Það voru læknarnir Paul Broca og Karl Wernicke sem staðsettu þessi 

svæði þegar þeir uppgötvuðu að tengsl voru á milli skaða á ákveðnum stöðum í heilanum og einkenna 

í máli sjúklinga þeirra. Þessar merku uppgötvanir læknanna tveggja urðu til þess að sýna fram á að 

málið og málfræðin eru staðsett á tilteknum svæðum í heila mannsins (Fromkin, Rodman og Hyams, 

2011; Sigríður Magnúsdóttir, 2005). Vitneskja um málstöðvarnar nægir þó ekki ein og sér til að skýra 

hvernig menn læra tungumál. Á undanförnum áratugum hefur áhugi fræðimanna á barnamáli færst í 

aukana á ný og hafa ólík fræðasvið stundað rannsóknir því tengdu. Ýmsar kenningar um máltöku 

barna hafa verið settar fram og þótt ýmislegt hafi tekist að skýra er enn margt á huldu um það hvernig 

börn tileinka sér málið.  

Tvö ólík viðhorf hafa löngum einkennt umræðuna um það hvernig börn læra málið. Annars 

vegar atferlismótun B.F. Skinner og hins vegar algildislögmál Noam Chomsky. Atferlisfræðingurinn 

Skinner lagði áherslu á umhverfið og taldi tungumálið, líkt og annað atferli, vera lærða hegðun sem 

stýrist af áreiti og þeim viðbrögðum sem það kallar fram. Í kenningum Skinner er gengið út frá því að 

lífveran sé með öllu óvirk. Þannig sé hún í raun óvirkur viðtakandi sem hægt er að móta að vild með 

ytri áreitum og með því að breyta áreitunum má ná fram breytingum á atferli (Kunøe, 1980). Skinner 

gerði grein fyrir málnámi barna í bók sinni Verbal Behavior sem kom út árið 1957. Þar útskýrir hann 

tungumálið, sem hann kallar „málatferli“, og heldur því fram að mál og skynjun þess væri atferli sem 

rannsaka ætti með aðferðum tilraunasálfræði, líkt og allt annað atferli (Jón Gunnarsson, 1979). Árið 

1959, tveimur árum frá útgáfu Verbal Behavior, birtist ritdómur Chomsky um bók Skinner. Chomsky, 

sem byggir fyrst og fremst á málvísindum í sínum kenningum, tók kenningar Skinner engum 

vettlingatökum í umfjöllun sinni, heldur taldi hann þær alls kostar ófullnægjandi til að skýra notkun 

mannlegs máls. Chomsky setti sjónarmið sín fram sem afdráttarlausa andstæðu kenninga Skinner og 

taldi að maðurinn hefði áskapaða hæfileika til að læra mál. Hann leit svo á að grundvallareinkenni 

tungumálsins væri sköpunarmáttur þess og einungis með því að greina á milli málbeitingar - 

raunverulegrar notkunar málsins við ákveðnar aðstæður - og málhæfni - þekkingar málnotanda á 
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tungumáli sínu - væri hægt að skýra hvernig einstaklingur getur sagt og skilið setningar sem hann 

hefur aldrei heyrt áður (Höskuldur Þráinsson, 2013; Jörgen L. Pind, 2013; Stringer, 1980). Með 

kenningu sinni um meðfæddan málhæfileika manna gerir Chomsky ráð fyrir því að öll börn fæðist með 

ákveðna málfræðiþekkingu og að þau málfræðiatriði sem eru mönnum ásköpuð séu sameiginleg öllum 

tungumálum heimsins. Það er einmitt þaðan sem algildismálfræðin (e. Universal Grammar) dregur 

nafn sitt. 

 Í máltökunni, líkt og í tengslum við annars konar þroska, er deilan um erfðir eða umhverfi (e. 

nature vs. nurture) lífseig og endurspeglast vel í deilum Skinner og Chomsky. Er tungumálið 

manninum áskapað eða er það lært? Svarið þarf þó ekki að vera einhliða heldur eru margir sem fara 

bil beggja og segja hvorttveggja vera að verki í máltökunni. Í stað þess að aðhyllast annan kostinn er 

máltakan þannig skoðuð út frá samspili þeirra beggja (sjá t.d. Karmiloff og Karmiloff-Smith, 2002). 

 Það er ljóst að máltakan er flókið ferli og ekki eru allir á einu máli um það hvernig ósjálfbjarga 

börn fara að því að ná valdi á flóknu kerfi móðurmáls síns á jafn undraverðum tíma og raun ber vitni. 

Tungumálið samanstendur af ólíkum þáttum sem allir þurfa að þroskast og þróast svo tileinkun 

móðurmálsins verði með sem bestu móti. Einn slíkur þáttur er hljóðkerfið og í framhaldinu verður 

sjónum beint nánar að hljóðfræðilegri máltöku barna. 

1.2 Hljóðfræðileg máltaka 

Máltaka barna virðist vera nokkuð reglubundið ferli sem þróast stig af stigi. Talið er að börn séu farin 

að nema málhljóð strax í móðurkviði og við fæðingu búa börn yfir hæfni til að greina tungumál eftir 

hljómfalli þeirra í svokallaða hljómfallsflokka (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002). Við fæðingu virðast börn 

því reiðubúin að læra hvaða tungumál sem er en smám saman þróast þessi hæfni frá hinu almenna til 

hins sértæka og börnin sérhæfa sig í hljómfalli móðurmáls síns. Auk þess að greina á milli 

hljómfallsflokka leiddi tímamótarannsókn Peter Eimas og samstarfsfélaga (1971) í ljós að ungbörn 

skynja líka mun talhljóða. Rannsóknin, sem birtist í tímaritinu Science, sýndi fram á að mánaðargömul 

börn gera greinarmun á rödduðum og órödduðum hljóðum eftir flokkum. Þannig skynja þau mun á 

rödduðu /b/ og órödduðu /p/, en gera hins vegar ekki greinarmun á mismunandi afbrigðum raddaðs /b/ 

eða óraddaðs /p/, þó svo að hljóðeðlisfræðilega sé munurinn sá sami (Eimas, Siqueland, Jusczyk og 

Vigorito, 1971; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002). Þessi svokallaða flokkamiðaða talskynjun virðist 

mönnunum eðlislæg og meðfædd og fyrir hennar tilstuðlan þarf barnið ekki að tileinka sér þær 

hljóðkerfislegu aðgreiningar sem því eru meðfæddar. Leiða má líkum að því að flokkamiðaða 

talskynjunin flýti talsvert fyrir máltöku barna (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002). 
Þó svo að börn séu farin að skynja málhljóð strax við fæðingu hefja þau yfirleitt ekki myndun 

þeirra fyrr en að nokkrum mánuðum liðnum þegar þau byrja að hjala. Rannsóknir á hljóðþróun barna 

með ensku að móðurmáli hafa leitt í ljós að í upphafi einkennist hjalið af stökum sérhljóðum og 

samhljóðum sem síðan verða að atkvæðum, yfirleitt af gerðinni samhljóð-sérhljóð (CV3). Atkvæðin 

                                                
 
 
 
3 Hefð er fyrir því að nota ensku skammstafanirnar C og V fyrir consonant (samhljóð) og vowel (sérhljóð). 
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þróast síðan smám saman og börn hefja að mynda flóknari atkvæðarunur á borð við sérhljóð-samhljóð 

(VC) og samhljóð-sérhljóð-samhljóð (CVC). Loks hefja börn að endurtaka hljóðastrengi sem bera 

ákveðna merkingu, en með því að tengja málhljóð og merkingu eru börn farin að mynda orð. Yfirleitt er 

miðað við að fyrstu orðin komi fram um eins árs aldurinn en þó ber að taka fram að börn geta verið 

mjög misfljót til máls og því þykir aldur ekki sérlega heppilegur mælikvarði (Bernthal, Bankson og 

Flipsen, 2013; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002; Vihman, 1996).  

Tileinkun málhljóðanna verður þó ekki öll á einu bretti heldur gerist hún smám saman eftir því 

sem hljóðskynjun og talfæri barna þroskast. Í dæmigerðri hljóðþróun eru flest íslensk börn komin með 

gott vald á málhljóðunum við þriggja ára aldur. Doktorsrannsókn Þóru Másdóttur leiddi í ljós að 3;4 ára 

gömul börn höfðu tileinkað sér um 88% allra stakra samhljóða og 70% samhljóðaklasa (Þóra 

Másdóttir, 2008). Sama rannsókn sýndi jafnframt að börn virðast frekar ná valdi á stökum hljóðum 

þegar þau standa í inn- og bakstöðu, en þau ná síðar tökum á hljóðunum í framstöðu. Í töflu 1 má sjá 

hlutfall rétt myndaðra samhljóða barna á aldrinum 2;6-7;11 ára, sem voru í stöðlunarúrtaki 

Málhljóðaprófs ÞM (Þóra Másdóttir, 2014). Eins og sést á töflunni virðast börn eiga auðveldast með að 

ná valdi á hljóðum í innstöðu auk þess sem börn hafa almennt tileinkað sér flest málhljóð við sex ára 

aldur. 

 

Tafla 1. Hlutfall rétt myndaðra stakra samhljóða hjá íslenskum börnum eftir aldri og stöðu hljóðs innan orðs (Þóra 

Másdóttir, 2014). 

Aldur Framstaða Innstaða Bakstaða 

2;6-2:11 73% 85% 76% 

3;0-3;5 77% 87% 83% 

3;6-3;11 88% 93% 88% 

4;0-4;5 91% 95% 92% 

4;6-4;11 93% 96% 94% 

5;0-5;11 95% 98% 96% 

6;0-6;11 97% 99% 98% 

7;0-7;11 98% 99% 99% 

 

 

Þá má einnig nefna að ólík hljóð lærast misfljótt og virðast sum hljóð vera þeim eiginleikum gædd að 

lærast fyrr en önnur. Shriberg (1993) kom með tillögu að flokkun enskra málhljóða eftir því hvort börn 

tileinkuðu sér þau snemma, miðlungs snemma/seint eða seint í máltökunni. Þessi flokkun gengur 

undir nafninu „early-middle-late eight” (EML) á ensku þar sem átta málhljóð falla í hvern flokk eftir 

tileinkunarröð. Þóra Másdóttir gerði tillögu að samskonar flokkun fyrir íslensk málhljóð, en ef miða á 

við 75% tileinkun hljóðanna, eins og venjan er, er ekki hægt að skipa átta hljóðum í hvern flokk líkt og í 

enskunni. Þess í stað virðast fleiri hljóð vera fljót að lærast í íslensku en í ensku og sex hljóð í stað 
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átta sem íslensk börn eru lengst að læra. Þóra skiptir hljóðunum í flokka á eftirfarandi hátt (Þóra 

Másdóttir, 2014): 

 

Fyrstu /m, p, n, t, j, h, v, l, k, c, f, ð, pʰ/4 

Mið /tʰ, kʰ, cʰ, ç, l̥/ 

Síðustu /ɣ, θ, s, r, r̥, n̥/ 

 

Áhugavert er að líta á þessa skiptingu hljóðanna í ljósi umfjöllunarinnar hér á undan þar sem fram kom 

að stök samhljóð lærast almennt síðar í framstöðu en í inn- og bakstöðu. Mörg samhljóðanna sem hér 

eru talin upp koma einungis fyrir í framstöðu og virðist þrískiptingin að nokkru leyti mótast af þeirri 

staðreynd. Þannig skipa nánast öll hljóð sem koma fyrir í inn- og bakstöðu í íslensku ,fyrsta’ flokkinn, 

aðeins /ɣ/, /s/ og /r/ lærast síðar. Sömuleiðis eru öll hljóðin í ,mið’ flokknum bundin við framstöðu, auk 

hljóðanna /r̥/ og /n̥/ í ,síðasta’ flokknum. Hljóðin /l̥/ og /r̥/, og raunar líka /θ/, má þó einnig finna í 

bakstöðu orða sem standa stök, þ.e. þegar engin önnur orð koma á eftir. Að líkindum er /pʰ/ eina 

hljóðið sem er eitt af fyrstu hljóðunum til að lærast og kemur nánast eingöngu fyrir í framstöðu5. Þó má 

deila um hvort hljóðið finnist aðeins í framstöðu eða hvort það komi einnig fyrir í bakstöðu orða á borð 

við skip. Skiptingin í flokkana þrjá hér að ofan skýrist þó af stöðu hljóðanna sem fremsta hljóð í orði. 

Þó svo að hljóðin sem nefnd hafa verið geti staðið í bakstöðu eru þau þarna sem fulltrúar viðkomandi 

málhljóða í framstöðu.  

Þá stýrist tileinkunarröð samhljóðaklasa óhjákvæmilega af tileinkun stakra hljóða og eru börn 

yfirleitt lengst að læra þá klasa sem innihalda hljóð í ,síðasta’ flokknum hér að ofan, þó svo að 

tileinkun klasanna geti verið mjög frábrugðin í eðli sínu.  

Hér að framan hefur verið fjallað um máltöku barna og þau tvö ólíku viðhorf sem lengst af hafa 

einkennt umræðuna. Sjónum var svo beint að hljóðfræðilegri máltöku og fjallað um þá hæfni sem 

ungbörn búa yfir og gerir þeim kleift að greina tungumál í hljómfallsflokka og skynja mun málhljóða. 

Einnig var rætt um málhjóðamyndun og tileinkun málhljóðanna. Í framhaldinu verður litið á þær 

kenningar sem settar hafa verið fram um hljóðþróun barna. 

1.3 Kenningar um hljóðþróun barna 

Ein þekktasta 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. Tilgáta Jakobson felur í sér að hljóðön séu samsett úr aðgreinandi þáttum og 

hélt hann því fram að börn alls staðar að úr heiminum byggi upp hljóðkerfi sitt með því að tileinka sér 

                                                
 
 
 
4 Hér verður sá háttur hafður á að málhljóð verða hljóðrituð á þann veg að hljóðkerfisleg birting þeirra verður 
innan skástrika en hljóðfræðileg (t.d. hvernig einstaklingur ber orðið fram í yfirborðsgerð) innan hornklofa.  
5 Vert er að taka fram að lokhljóð koma fyrir fráblásin í inn- og bakstöðu í máli þeirra sem eru með harðmæltan 
framburð, líkt og meginþorri Norðlendinga (þó einkum Eyfirðingar og Þingeyingar) (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013). 
Umfjöllunin hér að ofan tekur mið af framburði meirihluta landsmanna. 
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smám saman þessa aðgreinandi þætti. Þannig læra börn ekki stök hljóð heldur greina á milli málhljóða 

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. 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 barna 

(Jakobson, 1980).  

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 (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002; Sigurður Konráðsson, 1983; Þóra Másdóttir, 2008). 

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/. Þrepin sem 

börn ganga í gegnum byggjast á andstæðum sem fara frá því einfaldasta og víðtækasta til hins 

flóknara og sérhæfðara. Þessi stigun í kenningu Jakobson leiðir til þess að gera megi ráð fyrir því að 

ef tiltekið hljóð er í máli barns, þá sé þar einnig að finna önnur hljóð sem talin eru lærast fyrr. 

Samkvæmt stigveldi Jakobson lærast lokhljóð fyrr en önghljóð. Því má gera ráð fyrir að sé önghljóð að 

finna í máli barns hafi það einnig lokhljóð á valdi sínu (Jakobson, 1980). Óhætt er að fullyrða að 

kenning Jakobson hefur haft mikil áhrif á þær rannsóknir og kenningar á sviði hljóðfræðilegrar máltöku 

barna sem á eftir komu, ekki hvað síst þær sem hér verða nefndar í framhaldinu. 

Önnur kenning sem byggir á þáttagreiningu Jakobson er hin generatífa hljóðkerfisfræði, sem 

stundum hefur verið nefnd málkunnáttufræðileg hljóðkerfisfræði. Hún felur í sér að sjónum er beint enn 

frekar að baklægri gerð í stað yfirborðsgerðar og eru ákveðnar hljóðkerfisreglur sem skýra sambandið 

þar á milli (McLeod og Baker, 2017). Í bókinni The Sound Pattern of English (1968) settu þeir 

Chomsky og Halle fram aðgreinandi þætti sem eiga að geta sagt til um og greint milli allra hugsanlegra 

hljóðana, sem eru einingar í baklægri gerð, og einnig allra hljóðbrigða í yfirborðsgerð. Líkt og fram 

kom hér að framan voru það þó formgerðarsinnar sem komu fram með aðgreinandi þætti talsvert fyrir 

daga generatífismans. Sömuleiðis má í raun segja að hljóðönin sem voru í brennidepli hjá 

formgerðarsinnunum séu ekki síður dæmi um baklæga gerð en hjá generatífistum. Eiríkur 

Rögnvaldsson byggði á þáttagreiningu Chomsky og Halle þegar hann setti fram 19 ólíka hljóðþætti við 

greiningu íslenska hljóðkerfisins, sem hann síðar fækkaði niður í 16 (Eiríkur Rögnvaldsson, 1993, 

2013). Í generatífu nálguninni mynda hinir aðgreinandi þættir grunneiningu hljóðkerfisins, þ.e. minnstu 

merkingargreinandi einingu hljóðkerfisins, og horft er til þess í hvaða röð þættirnir lærast. Þetta er ólíkt 

kenningu Jakobson þar sem hljóðön mynda grunninn (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013; Þóra Másdóttir, 

2008). Í bók sinni settu þeir Chomsky og Halle (1968) fram þá hugmynd að hver þáttur væri tvígildur, 

þ.e. gæti fengið jákvætt [+] eða neikvætt [-] gildi. Þannig táknar [+kringt] að viðkomandi hljóð sé kringt 

og [-kringt] að það sé ókringt (Kristján Árnason, 2005). Með þessum tvígildum má m.a. skýra þær 

breytingar sem verða á hljóðum innan ákveðins hljóðumhverfis og einnig spá fyrir um að lík hljóð, þ.e. 

hljóð sem búa yfir mörgum sameiginlegum þáttum, hegði sér eins undir vissum kringumstæðum. 

Nefna má sem dæmi að lokhljóðin /pʰ, tʰ, cʰ og kʰ/, sem öll bera þáttinn [+sperrt raddglufa], valda 

afröddun nef-, hliðar- og sveifluhljóða sem á undan koma. Hljóðin sem missa röddunargildi sitt hafa öll 

mismunandi myndunarhátt en eiga það hins vegar sameiginlegt að vera það sem kallast [+hljómandi] 
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og því er hægt að setja fram þá reglu að hljóð sem eru [+hljómandi] verði [-rödduð] á undan 

lokhljóðum6 (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013). Generatífa hljóðkerfisfræðin hefur verið áberandi og mikill 

áhrifavaldur innan hljóðkerfisfræðinnar síðustu áratugina, ekki hvað síst í tengslum við þáttakenningu 

Chomsky og Halle, og hefur hún til að mynda verið notuð við að greina hljóðþróun barna. Má þar m.a. 

nefna athugun Smith (1973) á hljóðkerfisþróun sonar síns og tilraunir Dinnsen, Elbert og Weismer 

(1980) til að gera grein fyrir framburðarfrávikum barna út frá generatífri hljóðkerfisgreiningu. 

Hin svokallaða náttúrulega hljóðkerfisfræði (e. Natural Phonology) var einnig þróuð á grunni 

generatífu hljóðkerfisfræðinnar. Hún er sú kenning sem einna helst er talin hafa lagt grunninn að 

hugmyndum um hljóðferli. Upphafsmaður hennar, David Stampe (1969, 1979), leit svo á að breytingar 

á tali ungra barna væru afleiðingar ákveðinna ferla í stað reglna. Þannig taldi hann máltökuna vera 

náttúrulegt ferli þar sem börn aðlöguðu framburð sinn smám saman að framburði hinna fullorðnu. Hér 

koma fram sömu hugmyndir um baklæga gerð og í generatífu hljóðkerfisfræðinni, þar sem barnið er 

með sömu baklægu gerð og hinn fullorðni. Þetta er ólíkt kenningu Jakobson, en hann áleit málhegðun 

barna nánast algjörlega sjálfstæða og óháða máli fullorðinna (Ingram, 1976). Stampe taldi hins vegar 

framburð barna ráðast af því hversu auðvelt væri að mynda hljóðin og að eftir því sem talfæri barna 

þroskist því líkari verði framburður þeirra framburði fullorðinna. Í þessu samhengi er einnig talað um 

hugtakið mörkun, sem felur í sér að það sem er „hlutlaust“ og „eðlilegt“ er ómarkað en það sem er 

„óeðlilegra“ eða „torlærðara“ er markað (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013). Hér skal þó áréttað að hugtakið 

kom ekki fram samhliða kenningunni um náttúrulega hljóðkerfisfræði heldur var grundvallarhugtak hjá 

formgerðarsinnum á borð við Jakobson á fyrri hluta 20. aldar. Samkvæmt Stampe (1979) ganga börn í 

gegnum ákveðin hljóðferli og á endanum verður baklæg gerð hljóða og hljóðeininga sú sama og hjá 

fullorðnum. Hljóðferlin breyta því sem er hljóðfræðilega erfitt í eitthvað sem er hljóðfræðilega líkt en 

auðveldara að mynda og bera fram. Stampe taldi hljóðferlin vera raunveruleg og búa innra með okkur, 

ólíkt hljóðfræðilegum reglum sem þurfi að lærast. Þannig má segja að hljóðkerfið sé í raun samsafn 

hljóðferla sem eru meðfædd og algild. Meðan á máltökunni stendur á sér stað stöðug endurskoðun á 

hljóðkerfi barnsins þar sem kerfi hinna fullorðnu er haft til hliðsjónar. Smátt og smátt falla viss hljóðferli 

brott úr máli barnsins og það aðlagar sig að hefðbundnum hljóðreglum málsins.  

Síðan Stampe kom fram með kenningu sína hefur nálgun hans verið mjög uppi á borðum hjá 

fræðimönnum sem láta sig hljóðkerfislega þróun varða (Beers, 1995; Dodd et al., 2003; Grunwell, 

1985; Þóra Másdóttir, 2008). David Ingram (1976) var einna fyrstur til að nota kenningar Stampe um 

hljóðferli til að útskýra hljóðkerfisleg frávik hjá börnum með málhljóðaröskun og í dag er hugtakið 

hljóðferlagreining (e. phonological process analysis) almennt notað meðal talmeinafræðinga sem 

aðferð við að lýsa kerfisbundnum frávikum í tali barna (McLeod og Baker, 2017). Ingram telur frávik í 

framburði barna ekki skýrast af erfiðleikum með framburð stakra hljóða eða hljóða í einangrun frá 

öðrum hljóðum. Þess í stað bendir hann á ákveðin ferli sem börn nota til einföldunar, s.s. breytingu á 

atkvæðagerð (e. syllable structure processes), samlögun (e. assimilation processes) og skiptihljóð (e. 

substitution processes) (Ingram, 1976). 
                                                
 
 
 
6 Hér er miðað við framburð meirihluta landsmanna. 
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Meira verður rætt um hljóðferli og hljóðferlagreiningu í kafla 1.8 hér á eftir en áður en sagt er 

skilið við kenningar um hljóðþróun barna skal stuttlega minnst á eina kenningu til viðbótar sem er 

nokkuð ólík þeim sem á undan eru nefndar. Kenningarnar sem hér hafa verið til umfjöllunar hafa allar 

verið ólagskiptar eða línulegar (e. linear). Einn helsti munurinn á þeim og lagskiptri hljóðkerfisfræði (e. 

nonlinear phonology) er sá að sú síðarnefnda einblínir ekki eingöngu á samhljóð og sérhljóð heldur 

lítur til svokallaðra yfirsneiðsþátta, sem geta falið í sér t.d. áherslu, lengd, hljómfall og tónhæð. Fyrstur 

til að fjalla um lagskipta hljóðkerfisfræði var Goldsmith í doktorsritgerð sinni (1979; sjá umfjöllun í 

Bernthal, Bankson og Flipsen, 2013) en þau Bernhardt og Stemberger hafa verið dyggir fylgismenn 

þess að nota aðferðina í klíník í þágu barna með frávik í framburði. Þau hafa í raun tekið kenninguna 

upp á sína arma og hafa m.a. gefið út vinnubók fyrir talmeinafræðinga til að vinna eftir (Bernhardt og 

Stemberger, 2000). Lagskipt hljóðkerfisfræði tekur til kenninga sem byggja á stigveldi 

hljóðkerfiseininga og gert ráð fyrir tveimur meginþrepum (e. tiers) sem annars vegar snúa að hljómfalli 

og hryngerð (e. prosodic tier) og hins vegar að sneiðum (e. segmental tier). Fyrra þrepið lýtur að 

orðum og uppbyggingu þeirra, til að mynda atkvæðum, atkvæðaskiptingu og áherslu, en seinna þrepið 

snýr að málhljóðum og myndun þeirra, s.s. myndunarhætti, myndunarstað og röddun (Bernthal, 

Bankson og Flipsen, 2013; McLeod og Baker, 2017). Samkvæmt kenningum lagskiptrar 

hljóðkerfisfræði er hljóðþróun barna talin framsækin, þ.e. hún fer smám saman vaxandi og stöðugt 

bætist við hana. Sú sýn er ólík þeirri afturvirku þróun sem fram kemur í hugmyndum Stampe um 

hljóðferli. Þar er hljóðþróun talin eiga sér stað á þann hátt að börn aðlagi hljóðkerfi sitt smátt og smátt 

að hljóðkerfi fullorðinna með því að eyða eða fella brott viss hljóðferli úr máli sínu og er þróunin því 

talin neikvæð eða afturvirk (Bernthal, Bankson og Flipsen, 2013). Lagskipt hljóðkerfisfræði þykir henta 

vel í tilvikum þar sem mikil frávik eru fyrir hendi og hún gefur nákvæma mynd af öllum þáttum frávika í 

hljóðkerfinu. Ekki er eingöngu einblínt á myndun samhljóða heldur líka á myndun sérhljóða, atkvæða, 

form orða og áherslu. Markmið íhlutunar sem byggir á lagskiptri hljóðkerfisfræði er að nýta lærð hljóð í 

nýju atkvæðaformi (e. syllable shape) og að nýta ný hljóð í lærðum atkvæðaformum (Bernthal, 

Bankson og Flipsen, 2013).  

Hér verður látið lokið umfjöllun um kenningar í tengslum við hljóðþróun barna og verður nú 

sögunni vikið að rannsóknum sem gerðar hafa verið á framburði og hljóðþróun íslenskra barna. 

1.4 Rannsóknir á framburði og hljóðþróun 

Það er ekki um auðugan garð að gresja þegar kemur að rannsóknum á framburði og hljóðþróun 

íslenskra barna og hafa aðeins örfáar rannsóknir um hljóðkerfi þeirra verið birtar. Upphaf rannsókna 

þess efnis má rekja aftur til ársins 1986 þegar birtar voru niðurstöður brautryðjendarannsóknar Indriða 

Gíslasonar, Jóns Gunnarssonar og Ásgeirs S. Björnssonar. Rannsóknin, sem var langsniðsathugun, 

var tvíþætt og beindist að því að skoða annars vegar framburð og hins vegar fleirtölumyndun 200 

barna við fjögra og sex ára aldur. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að við fjögra ára aldur 

mynda börn stök málhljóð rétt í 90% tilvika, en hlutfallið er komið upp í 97% við sex ára aldur (Indriði 

Gíslason, Sigurður Konráðsson og Benedikt Jóhannesson, 1986).  

Þá má einnig minnast á meistararitgerðir þeirra Sigurðar Konráðssonar (1983) og Önnu Maríu 

Gunnarsdóttur (1994), en þær veita innsýn inn í hljóðfræði og hljóðfræðilega þróun. Sigurður 
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Konráðsson skoðaði samhljóðaklasa hjá 92 börnum við fjögra ára aldur og notaði til þess gagnasafn 

fyrrnefndrar rannsóknar Indriða Gíslasonar og félaga. Helstu niðurstöður voru þær að /r-/ og /s-/ klasar 

reynast íslenskum börnum einna erfiðastir viðureignar. Þá sýna niðurstöðurnar einnig að skiptihljóð og 

brottföll eru einkennandi þættir frávika í samhljóðaklösum. Sigurður bendir jafnframt á að hægt sé að 

nota gögn um frávik í framburði barna til að draga almennar ályktanir í hljóðkerfisfræði. Telur hann 

vitneskju um barnamál vera slíka að hægt sé að fullyrða að frávikin sem verða í framburði heilbrigðra 

barna séu ekki tilviljanakennd heldur kerfisbundin og sum líklegri en önnur. Þannig geta skipti og 

brottföll í framburði barna til að mynda sagt ýmislegt um hljóðkerfið yfirleitt. Að hans mati eiga 

athuganir á framburði barna því fullt erindi inn í umræður um almenna hljóðkerfisfræði (Sigurður 

Konráðsson, 1983). Í meistararitgerð sinni frá árinu 1994 safnaði Anna María Gunnarsdóttir gögnum 

sem leggja átti til grundvallar stöðlun á Framburðarprófi Sigríðar Magnúsdóttur og Höskuldar 

Þráinssonar (1981). Prófið var lagt fyrir 496 íslensk börn á aldrinum 4;0 til 8;11 ára. Könnuð var 

myndun stakra málhljóða á þremur aldursbilum. Rannsóknin leiddi í ljós að börn ná smám saman og 

með auknum aldri meiri færni í réttri myndun málhljóðanna. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

mynda börn á yngsta aldursbilinu stök málhljóð rétt í 97,52% tilvika en hlutfallið fer upp í 100% hjá 

elstu börnunum (Anna María Gunnarsdóttir, 1994). Þess ber þó að geta að sett voru þau skilyrði fyrir 

þátttöku í rannsókninni að börnin máttu ekki hafa verið í talþjálfun og kennarar máttu ekki hafa gert 

athugasemdir um frávik í máli og tali þeirra. Þessi skilyrði gætu hafa skekkt niðurstöðurnar og því 

verður að teljast umdeilanlegt hvort þær séu lýsandi fyrir þýðið í heild. Í ritgerð sinni gerði Anna María 

einnig samanburð á einstökum atriðum við hljóðþróun í ensku og komst m.a. að því að /r/ lærist seinna 

í íslensku en í ensku, en /s/ lærist á svipuðum aldri (Anna María Gunnarsdóttir, 1994). Hér skal þó haft 

í huga að /r/ er ólíkt hljóð í ensku og íslensku og eiga hljóðin tvö fátt sameiginlegt hvað varðar 

hljóðmyndun, þó svo að venjan sé að nota sama hljóðritunartákn fyrir þau. 

Þó svo að vöntun sé á fleiri stórum rannsóknum á þessu sviði hefur áhugi farið vaxandi og 

hafa margar B.A. ritgerðir litið dagsins ljós þar sem fylgst er með framburði og/eða þróun hljóða hjá 

einu eða fáum börnum í senn. Nefna má sem dæmi verk þeirra Bryndísar Marteinsdóttur (2005), 

Hildigunnar Kristinsdóttur (2007), Kristínar Þóru Pétursdóttur (2010) og Önnu Lísu Benediktsdóttur 

(2015), sem lögð voru fram til B.A.-prófs í íslensku annars vegar og almennum málvísindum hins 

vegar við Hugvísindasvið Háskóla Íslands. Í ritgerð sinni skoðaði Bryndís Marteinsdóttir þróun 

samhljóða og sérhljóða hjá einu íslensku barni þegar það var 1;6:29 ára og síðan aftur 11 dögum 

síðar, eða við 1;7:9 ára aldur. Niðurstöður leiddu í ljós að barnið hafði náð valdi á öllum sérhljóðum, en 

átti það þó til að einfalda tvíhljóð og mynda þess í stað einhljóð. Þá var einnig nákvæm lýsing á þeim 

frávikum sem barnið beitti við myndun samhljóða. Hildigunnur Kristinsdóttir kannaði hljóðfræðilega 

þróun 16 samhljóða í framstöðu hjá níu börnum á aldrinum 2;0-2;1. Þar að auki skoðaði hún þau 

hljóðferli sem börnin beittu. Í ljós kom að samhljóðin /p/, /t/, /k/, /v/, /h/, /m/, /n/ og /l/ voru fulllærð, sé 

miðað við ≥75% viðmiðunarmörk. Hljóðin /f/ og /j/ voru hálflærð en /pʰ/, /tʰ/, /kʰ/, /θ/, /s/ og /r/ voru talin 

ólærð. Hljóðferli sem töldust virk samkvæmt skilyrðum sem sett voru fram í rannsókninni reyndust vera 

samlögun, afblástur/fráblástursleysi, brottfall staks samhljóðs í framstöðu, tannhljóðun, lokhljóðun, 

framstæð tunga (smámæli) og sérkennileg eða einstaklingsbundin hljóðferli. Ólíkt þeim Bryndísi og 

Hildigunni einblíndu Kristín Þóra og Anna Lísa á einstök hljóð í sínum verkum. Kristín Þóra 
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Pétursdóttir fylgdist með hljóðfræðilegri þróun /r/ í máltöku eins barns í gegnum upptökur af barninu frá 

því það var 0;9:3 þangað til það var 4;3:7 ára gamalt. Þróun hljóðsins var skipt í þrjú stig og gert grein 

fyrir hverju þeirra bæði hljóðfræðilega og hljóðkerfislega. Fyrstu tilraunir barnsins til að mynda /r/ komu 

fram sem nálgunarhljóðið [ɹ] en þróuðust út frá því í hið tannbergsmælta sveifluhljóð [r]. Anna Lísa 

Benediktsdóttir gerði athugun á framburði og hljóðþróun /s/ í máli 12 barna á aldrinum 3;6-4;0 ára og 

4;6-5;0 ára. Framburðurinn var bæði kannaður þegar hljóðið stóð stakt og þegar það var fyrsta hljóð 

framstöðuklasa. Niðurstöður sýndu að nánast öll frávik sem yngri börnin beittu voru fulllærð hjá eldri 

aldurshópnum. Brottfall var algengasta frávik yngri aldurshópsins en hljóðskipti voru algengari meðal 

eldri hópsins og reyndist [θ] vera algengasta skiptihljóðið fyrir /s/, enda eru hljóðin tvö náskyld og eiga 

fjölmarga aðgreinandi þætti sameiginlega. Samhljóðaklasarnir /spr-/, /str-/ og /skr-/ reyndust börnunum 

erfiðastir viðureignar, enda eru hljóðin tvö, /s/ og /r/, hvort um sig bæði torveld og seinlærð, auk þess 

sem þriggja hljóða klasar eru yfirleitt strembnastir.  

Með doktorsritgerð sinni, sem birtist árið 2008, leitaðist Þóra Másdóttir við að fylla upp í 

ákveðið þekkingargap, en í rannsókn sinni kannaði hún hljóðþróun og framburð tveggja og þriggja ára 

barna (26-48 mánaða). Áður hafði slíkt aðeins verið rannsakað hjá börnum fjögra ára og eldri (Anna 

María Gunnarsdóttir, 1994; Indriði Gíslason, o.fl., 1986; Sigurður Konráðsson, 1983) og frá 18-25 

mánaða (1;6-2;1 ára) (Bryndís Marteinsdóttir, 2005; Hildigunnur Kristinsdóttir, 2007). Að auki kannaði 

hún tal fjögra og fimm ára barna með málhljóðaröskun, en fram að þeirri rannsókn höfðu engar 

athuganir verið gerðar á íslenskum börnum með ódæmigerðan framburð, ef frá er talin athugun 

Sigurðar Konráðssonar (1983) á tveimur drengjum úr rannsókn Indriða Gíslasonar og félaga, sem 

höfðu hvað flest frávik allra þátttakenda við fjögra ára aldur. Í fyrri hluta rannsóknar Þóru var 

kerfisbundin þróun málhljóða könnuð, auk hljóðferla, hjá 28 börnum. Börnin voru prófuð tvisvar 

sinnum, fyrst við 2;4 ára aldur og síðan aftur ári seinna, við 3;4 ára aldur. Niðurstöður fyrri hluta 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að við 2;4 ára aldur mynduðu börnin um 70% stakra málhljóða rétt í 

framstöðu og innstöðu. Ári síðar var hlutfallið komið upp í 88%. Lokhljóð, nefhljóð og hliðarhljóð virðast 

vera þau hljóð sem íslensk börn eiga auðveldast með að læra því rannsóknin sýndi að börn tileinka 

sér fyrst /p, t, m, n og l/. Þau eru aftur á móti einna lengst að tileinka sér /θ, r, s, ɣ og n̥/. 

Samhljóðaklasar reyndust margir hverjir erfiðir viðureignar, einkum og sér í lagi /s-/ klasar og /fr-/ og 

/θr-/ klasar. Brottfall hljóðs úr samhljóðaklasa var langalgengasta hljóðferli beggja aldurshópa. Þá var 

einnig algengt að yngri hópurinn felldi brott hljóð úr beygingarendingu og beitti h-hljóðun í 

samhljóðaklösum. Þessi hljóðferli höfðu þó minnkað til muna ári seinna en þá voru önnur orðin 

algengari, s.s. framstæð tunga, varahljóðun og tannhljóðun. Í seinni hluta rannsóknarinnar var 

Framburðarpróf Sigríðar Magnúsdóttur og Höskuldar Þráinssonar lagt fyrir níu börn á aldrinum 4-5 ára 

sem voru með staðfest frávik í framburði. Helstu niðurstöður bæði fyrri og seinni hluta rannsóknarinnar 

sýndu fram á að hljóðkerfi barna með málhljóðaröskun er í meginatriðum eins og hjá yngri börnum 

með dæmigerða máltöku. Helstu hljóðferli barna í seinni hluta rannsóknarinnar reyndust vera brottfall 

hljóðs úr samhljóðaklasa, einföldun samhljóðaklasa og h-hljóðun, en einng má nefna brottfall 

samhljóðs í bakstöðu, framgómun, tannhljóðun og brottfall samhljóðs í innstöðu. Öll komu þessi ferli 

einnig fyrir hjá börnum með dæmigerða máltöku, að frátöldu því síðastnefnda. Hljóðferlum þessum 

svipar því að mörgu leyti til þeirra sem sáust í fyrri hluta rannsóknarinnar og raunar má segja að 
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hljóðkerfi flestra barnanna í seinni hlutanum svipi mjög til barnanna í fyrri hlutanum sem eru með 

dæmigerða máltöku. Þó þykir rétt að minna á að talsverður aldursmunur er á milli hópanna tveggja og 

því eru börnin sem greind voru með málhljóðaröskun í seinni hluta rannsóknarinnar með verulega 

seinkun frá því sem eðlilegt getur talist í sínu hljóðkerfi. Enn er þörf frekari rannsókna á 

málhljóðaröskun íslenskra barna og aðferðum við að greina slíka röskun. Í meistararitgerð Eyrúnar 

Bjarkar Einarsdóttur frá árinu 2014 voru fjórar ólíkar greiningarleiðir skoðaðar við mat á 

málhljóðaröskun og var það fyrsta rannsókn sinnar tegundar hérlendis.  

Rannsóknir á framburði og hljóðþróun veita mikilvægar upplýsingar um hljóðkerfi barna og 

geta hjálpað til við að meta hvað megi telja til eðlilegrar hljóðþróunar og hvað telst til frávika. 

Nauðsynlegt er að hafa slíkar upplýsingar svo réttilega sé hægt að greina vanda og veita viðeigandi 

aðstoð þegar þörf er á. Börn eru misjöfn og þó flest þeirra nái tökum á hljóðkerfinu án nokkurra 

vandkvæða eru önnur sem eiga í erfiðleikum með það og þá er talað um svokallaða málhljóðaröskun. 

Hér á eftir verður skýrt nánar frá því hvað felst í slíkri röskun. 

1.5 Málhljóðaröskun 

Hugtakið málhljóðaröskun (e. speech sound disorder) felur í sér að þróun málhljóða í tali barns er ekki 

í samræmi við það sem vænta má út frá aldri þess og þroska. Erfiðleika tengda málhljóðum má annars 

vegar flokka sem framburðarfrávik og hins vegar sem hljóðkerfisfrávik. Munurinn á þessu tvennu er að 

framburðarfrávik (e. articulation disorders) fela í sér erfiðleika við myndun eins eða fárra hljóða óháð 

stöðu hljóðsins í orði eða jafnvel þegar það er myndað eitt og sér. Hljóðkerfisfrávik (e. phonological 

disorders/impairments) fela hins vegar í sér erfiðleika sem eru háðir hljóðfræði- eða hljóðkerfislegu 

samhengi, þ.e. stöðu hljóðs innan orðs (Þóra Másdóttir, 2004). Barnið getur myndað hið rétta hljóð eitt 

og sér og jafnvel í vissum orðum í ákveðnu hljóðumhverfi, en lendir í vandræðum með myndun 

hljóðsins í öðru samhengi á aðgreinandi hátt. Ólíkt framburðarfrávikum, þar sem vandinn afmarkast 

vanalega við eitt eða fáein hljóð, fela hljóðkerfisfrávik yfirleitt í sér erfiðleika með fleiri málhljóð. 

Hugtakið málhljóðaröskun er eins konar yfirheiti sem nær bæði yfir framburðarfrávik og 

hljóðkerfisfrávik. 

 Stór hluti þeirra barna sem sækja talþjálfun eru með einhvers konar frávik í framburði. Ekki er 

vitað um tíðni málhljóðaraskana á Íslandi en erlendis hafa verið gerðar rannsóknir sem sýna að börn 

með málhljóðaröskun skipa einn fjölmennasta skjólstæðingahóp talmeinafræðinga (McLeod og Baker, 

2017). Í rannsókn sinni frá árinu 2003 komust Campbell og félagar að því að um 15,2% þriggja ára 

barna væru með málhljóðaröskun. Þó virðist stórt hlutfall vandans leysast á leikskólaaldri, ýmist af 

sjálfu sér eða í kjölfar talþjálfunar, en niðurstöður rannsóknar Shriberg, Tomblin og McSweeny (1999) 

leiddu í ljós að um 3,8% barna við sex ára aldur ættu enn við erfiðleika að stríða við málhljóðamyndun. 

Alvarleiki málhljóðaröskunar getur verið mjög breytilegur, allt frá vægri röskun á einstaka málhljóðum á 

borð við smámæli til alvarlegri röskunar sem getur lýst sér þannig að einstaklingur er nánast algerlega 

óskiljanlegur. 

  Orsakir málhljóðaröskunar geta verið af tvennum toga. Þær geta annars vegar verið vefrænar 

og hins vegar starfrænar. Þegar um vefrænar orsakir er að ræða skýrast erfiðleikar í framburði út frá 

líffræðilegum orsökum eða ágöllum. Sem dæmi um vefrænar orsakir má nefna frávik í byggingu og 
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hreyfingu talfæra, heyrnarskerðingu og meðfædd heilkenni á borð við Downs heilkenni og heilkenni 

brotgjarns X (e. fragile X syndrome) (Bernthal, Bankson, Flipsen, 2013). Ágallar í talfærum geta til að 

mynda verið vegna skarðs í vör og gómi, vegna of stuttrar eða of stórrar tungu eða vegna þess að ekki 

næst að loka nægilega upp í nefhol, t.d. vegna þess að mjúki gómurinn er of stuttur. Heyrnarskert börn 

þurfa að takast á við þá miklu áskorun að læra málhljóðin án þess að fá nægjanlegt heyrnrænt ílag. 

Þau heyra því jafnvel ekki rétta mynd hljóðanna sem eðlilega getur haft áhrif á talskynjun þeirra og 

framburð. Börn með Downs heilkenni eru jafnan með stóra tungu (lat. macroglossia) eða tiltölulega 

lítið munnhol sem veldur því að hreyfigeta tungunnar er takmörkuð. Þá getur vitræn skerðing, sem 

gjarnan fylgir heilkenninu, leitt til seinkunar við tileinkun málhljóðanna. Önnur vandamál geta jafnframt 

haft áhrif á tal, s.s. slök vöðvaspenna og tíðar eyrnabólgur. Þá er heilkenni brotgjarns X einnig talið 

hafa áhrif á málhljóðamyndun því fjölbreytileg vitræn skerðing, sem heilkenninu fylgir, getur leitt til 

seinkunar á tileinkun málhljóða. Skiljanleiki tals er jafnframt skertur, líkt og hjá einstaklingum með 

Downs heilkenni. Munurinn er þó sá að frávik barna með brotgjarnt X heilkenni líkjast gjarnan þeim 

frávikum sem yngri börn með dæmigerða máltöku gera en frávik í tali barna með Downs heilkenni 

þykja víkja nokkuð frá því sem eðlilegt getur talist (Bernthal, Bankson, Flipsen, 2013). Mun algengara 

er þó að ekki sé hægt að segja til um orsök málhljóðaröskunar. Þegar starfrænar orsakir eru fyrir hendi 

er ekki vitað um nákvæma orsök röskunarinnar og erfiðleikar í framburði eru því óútskýranlegir. 

Langflest þeirra barna sem greinast með málhljóðaröskun skipa þennan hóp. Reynt hefur verið að 

finna hugsanlegar orsakir því þannig fengist bæði betri skilningur á vandanum auk þess sem það gæti 

auðveldað val á meðferðarleið. Hvorki hefur þó gengið né rekið í þeim efnum þó svo að ýmsar tilgátur 

hafi verið settar fram. Þó raunin sé sú að nákvæm orsök sé óþekkt hafa verið settir fram ákveðnir 

þættir sem taldir eru geta aukið eða dregið úr líkum á röskuninni og hafa þannig ákveðið forspárgildi. 

Þeirra á meðal má nefna kyn og fjölskyldusögu. Flestar rannsóknir gefa til kynna að drengir séu í 

aukinni hættu á að þróa með sér málhljóðaröskun (sjá m.a. Campbell ofl., 2003; Harrison og McLeod, 

2010). Það að fæðast sem stúlka virðist hins vegar vera verndandi þáttur þó vissulega greinist stúlkur 

líka með röskunina. Þá virðist fjölskyldusaga um tal- og eða málerfiðleika einnig vera áhættuþáttur og 

finnast hjá stórum hluta þess hóps sem greinist með málhljóðaröskun. Þannig kann að vera að erfðir 

komi við sögu þegar orsakir málhljóðaröskunar eru af starfrænum toga. Shriberg og Kwiatkowski 

(1994) rannsökuðu 62 börn með málhljóðaröskun og komust að því að 56% þeirra áttu einn eða fleiri 

fjölskyldumeðlim sem einnig var með röskunina. Í rannsókn Lewis og félaga voru foreldrar barna með 

málhljóðaröskun fengnir í viðtal og lagt fyrir þá próf. Í ljós kom að foreldrar sem sjálfir höfðu sótt 

talþjálfun vegna málhljóðaröskunar sem börn skoruðu marktækt lægra á stöðluðum prófum sem 

könnuðu talað mál og stafsetningu en foreldrar sem ekki höfðu sögu um tal- eða málerfiðleika. 

Jafnframt voru meiri líkur á að barn sem hafði fjölskyldusögu um málhljóðaröskun greindist með 

röskunina heldur en barn sem ekki hafði sögu um slíka röskun (Lewis o.fl., 2007). 

 Líkt og sjá má af umfjölluninni hér að framan geta orsakir málhljóðaröskunar verið af ýmsum 

toga og oftar en ekki eru þær nokkuð óljósar. Þó margt sé enn á huldu um orsakir röskunarinnar skiptir 

sköpum að hún sé rétt greind svo unnt sé að veita viðeigandi meðferð. Hér á eftir verður fjallað um 

aðferðir við að greina málhljóðaröskun. 
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1.6 Aðferðir við að greina málhljóðaröskun 

Algengasta aðferðin við að greina málhljóðaröskun hjá börnum er að leggja fyrir þau framburðarpróf. 

Þannig er hægt að greina hvort barn sé með frávik í framburði og jafnframt hvort þau frávik sem fram 

koma séu aldurssvarandi, þ.e. eðlileg miðað við aldur barnsins. Tilgangur með fyrirlögn 

framburðarprófs er að meta hvort barn þurfi á talþjálfun að halda. Ýmsum aðferðum er hægt að beita 

við að greina frávik í framburði barna. Í fyrrnefndri meistararitgerð frá árinu 2014 fjallaði Eyrún Björk 

Einarsdóttir um fjórar greiningarleiðir sem skoða framburðarfrávik á ólíkan hátt. Fjallað verður stuttlega 

um hverja þeirra hér í framhaldinu.  

Fyrsta aðferðin byggist á því að finna hlutfall réttrar samhljóðamyndunar í málsýni af 

sjálfsprottnu tali barns. Margir aðlaga þó aðferðina og nota t.d. tiltekinn fjölda orða á framburðarprófum 

í stað málsýnis (sjá t.d. Clausen og Fox-Boyer, 2017). Aðferðin, sem á ensku nefnist Percentage of 

Consonants Correct (PCC), er notuð til að meta alvarleika málhljóðaröskunar. Málhljóð eru metin rétt 

eða röng eftir ákveðnum reglum og til að finna alvarleika málhljóðaröskunarinnar er reiknað hlutfall rétt 

myndaðra samhljóða og heildarfjölda samhljóða málsýnisins. Upphafsmenn aðferðarinnar, þeir 

Shriberg og Kwiatkowski, settu síðan fram viðmið sem notuð eru til að setja hlutfallið í samhengi við 

alvarleika röskunarinnar. Þannig er útkoman 85-100% talin til vægrar röskunar, 65-85% væg eða 

miðlungs röskun, 50-65% miðlungs eða alvarleg röskun og allt undir 50% talin alvarleg röskun 

(Shriberg og Kwiatkowski, 1982).  

Önnur aðferð við að meta framburðarfrávik er að skoða samsvörun orða (e. Whole Word 

Match). Ýmsar útfærslur aðferðarinnar eru til en í grundvallaratriðum byggir hún á því að bera orð sem 

barn segir saman við rétta mynd orðsins eins og fullorðinn einstaklingur myndi bera það fram. 

Einfaldasta útgáfa aðferðarinnar felur í sér að reiknað er hlutfall rétt myndaðra orða (e. Proportion of 

Whole-Word Correctness) með því að deila fjölda rétt myndaðra orða í ákveðnu málsýni með 

heildarfjölda orða í málsýninu (McLeod og Baker, 2017).  

Þriðja aðferðin sem hér verður minnst á er svokölluð ólínuleg hljóðkerfisgreining (e. Nonlinear 

Scan Analysis) sem byggir á kenningum um lagskipta hljóðkerfisfræði, sem sagt var frá hér að framan. 

Grundvallarmunurinn á línulegri hljóðkerfisfræði og ólínulegri felst í því að sú síðarnefnda tekur tillit til 

fleiri þátta hljóðkerfisins heldur en eingöngu framburðar á stökum hljóðum og klösum. Ólínulega 

hljóðkerfisfræðin felur einnig í sér yfirsneiðsþætti tungumálsins á borð við hljómfall, áherslu, lengd 

o.s.frv (Þóra Másdóttir, 2014). Þannig veitir ólínuleg hljóðkerfisgreining meiri heildarmynd af hljóðkerfi 

barnsins. Við notkun aðferðarinnar er byrjað á að skima yfir framburðarpróf barnsins og merkt við 

helstu frávik. Þá er farið yfir uppbyggingu orða og atkvæðagerð í þeim tilgangi að greina lengd orða, 

áherslur og form, sem síðan er borið saman við það sem fullorðnir gera. Samhljóðin sem barnið vantar 

eru skráð niður og þeir þættir sem eru einkennandi fyrir hljóðin sem barnið á í mestum erfiðleikum með 

eru greindir. Einnig er skráð hvaða skiptihljóð eru notuð, hvers eðlis þau eru og í hvaða umhverfi þau 

birtast. Sömuleiðis hvort frávikin komi fram í tengslum við myndunarhátt, myndunarstað, röddun eða 

jafnvel blöndu þessara þátta. Sama skráningarferli gildir fyrir samhljóðaklasa (Eyrún Björk Einarsdóttir, 

2014). Út frá niðurstöðum greiningarinnar er leitast við að finna hljóðkerfislegar reglur sem skýra frávik 

barnsins. Samkvæmt höfundum ólínulegu hljóðkerfisgreiningarinnar þykir aðferðin henta vel til að 

áætla næstu skref í talþjálfun barnsins og má út frá henni útbúa nákvæma þjálfunaráætlun fyrir börn 
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með mikla erfiðleika (Bernhardt, e.d.; Þóra Másdóttir, 2014).  

Fjórða og síðasta greiningaraðferðin sem hér er til umfjöllunar er sjálf hljóðferlagreiningin. 

Betur verður skýrt frá aðferðinni í kafla 1.8, en í stuttu máli má segja að hún byggi á því að greina 

ákveðin mynstur í frávikum barna. Þessi mynstur kallast hljóðferli og þau fela í sér kerfisbundna 

hljóðbreytingu eða einföldun sem hefur áhrif á flokk hljóða eftir myndunarstað, myndunarhætti og 

atkvæðagerð (Þóra Másdóttir, 2014). Út frá hljóðferlagreiningu fást upplýsingar um þætti sem hægt er 

að vinna með í talþjálfun. 

 Hér á Íslandi eru tvö framburðarpróf sem helst hafa verið notuð til að kanna framburð 

íslenskra málhljóða. Framburðarpróf Sigríðar Magnúsdóttur og Höskuldar Þráinssonar er það próf sem 

einna mest hefur verið notað af talmeinafræðingum á Íslandi frá því það kom út árið 1981, en líklegt 

þykir að Málhljóðapróf ÞM, sem nýlega kom út, hafi að mestu tekið við keflinu. Nánar verður sagt frá 

því hér í framhaldinu. 

1.7 Málhljóðapróf ÞM 

Málhljóðapróf ÞM er íslenskt framburðarpróf sem ætlað er að meta málhljóðamyndun barna á 

aldrinum 2;6-7;11 ára. Með prófinu er hægt að greina börn með frávik í framburði frá börnum með 

eðlilegan framburð. Prófið er lagt fyrir af talmeinafræðingum og út frá niðurstöðum þess má áætla 

hvort þörf sé á talþjálfun. Hvatann að Málhljóðaprófi ÞM má m.a. rekja til doktorsrannsóknar Þóru 

Másdóttur á hljóðþróun íslenskra barna (2008) og voru bráðabirgðaniðurstöður þeirrar rannsóknar 

hafðar að leiðarljósi við þróun prófsins.  

Prófið er staðlað, en það felur í sér að form, innihald, matsreglur og reglur um fyrirlögn 

prófsins eru fyrirfram ákveðin. Þá hefur viðeigandi gögnum einnig verið safnað til að útbúa norm fyrir 

prófið og töflur birtar sem gefa til kynna hvenær börn tileinka sér hvert og eitt samhljóð í íslensku. Við 

stöðlun prófa er mikilvægt að gögnum, sem notuð eru til að útbúa norm, sé safnað úr úrtaki sem 

endurspeglar sérkenni þýðis (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Stöðlun Málhljóðaprófs ÞM fór fram á 

árunum 2011-2013 og var gögnum safnað frá leikskólum og grunnskólum víðsvegar um landið. Alls 

voru 437 börn í stöðlunarúrtakinu, 213 stúlkur og 224 drengir. 

Fyrirlögn prófsins gengur út á að laða fram orð hjá barni með því að sýna því myndir í 

myndabók sem prófinu fylgir. Alls inniheldur prófið 109 orð sem barnið á að segja, en með hverju orði 

er leitast eftir ákveðnu markhljóði sem verið er að prófa. Málhljóðaprófið samanstendur af 47 stökum 

hljóðum sem ýmist eru prófuð í framstöðu, innstöðu eða bakstöðu. Ásamt stöku hljóðunum hefur prófið 

að geyma 46 samhljóðaklasa, sem einnig skiptast í framstöðu-, innstöðu- og bakstöðuklasa. Að auki 

metur prófið getu barns til að mynda lengri og flóknari orð, svokölluð fjölkvæð orð. Sérhljóð eru ekki 

athuguð sérstaklega í prófinu en þó má finna öll sérhljóð íslenskunnar, bæði stutt og löng (nema stutt 

ö [œ] og au [œy]), í orðunum sem prófuð eru (Þóra Másdóttir, 2014). Í lok fyrirlagnar eru heildarstig 

prófsins talin saman, en gefið er stig fyrir hvert markhljóð sem barn myndar rétt. Út frá 

heildarstigafjölda má áætla hvernig barn stendur í framburðarþroska í samanburði við jafnaldra. 

Niðurstöður úr prófinu eru notaðar til að áætla þátttöku Sjúkratrygginga Íslands í niðurgreiðslu á 

talþjálfun og gerir sú stofnun kröfu um ákveðinn fjölda framburðarfrávika, eigi þjálfunin að falla undir 

skilyrði fyrir greiðsluþátttöku.  



  

26 

Auk villutalningar má m.a. nota fyrrnefndar greiningaraðferðir til að greina nánar 

framburðarfrávik barns og erfiðleika þess við málhljóðamyndun. Ekki hafa verið útbúin endanleg 

viðmið fyrir Málhljóðapróf ÞM og er enn sem komið er stuðst við þau ákvæði eða reglur er gilda um 

Framburðarpróf Sigríðar Magnúsdóttur og Höskuldar Þráinssonar í rammasamningi FTÍ og SÍ. Þar 

sem tilgangur þessa verkefnis felst í því að stíga fyrstu skref í þróun aldursbundinna viðmiða fyrir 

hljóðferlagreiningu út frá stöðlunarúrtaki málhljóðaprófsins verður skýrt nánar frá þeirri 

greiningaraðferð hér í framhaldinu. 

1.8 Hljóðferlagreining 

Líkt og fyrr segir má rekja hugmyndina um hljóðferli til kenningar David Stampe (1969, 1979) um 

náttúrulega hljóðkerfisfræði. Í doktorsrannsókn sinni (1979)7 lýsti Stampe hljóðferlum sem hugrænum 

ferlum sem eiga sér stað þegar höfð eru skipti á málhljóðum og/eða málhljóðaklösum og önnur hljóð 

sett í staðinn. Þannig er málhljóðum sem reyna á mállega getu einstaklings skipt út fyrir önnur hljóð 

sem eru eins að upplagi að því undanskildu að þau innihalda ekki þann eiginleika sem veldur 

vandkvæðum. Með öðrum orðum breyta hljóðferlin því sem er hljóðfræðilega erfitt í eitthvað sem er 

hljóðfræðilega líkt en auðveldara að bera fram. Þessi ferli taldi Stampe (1979) vera mönnum eðlislæg 

(e. innate) og þar af leiðandi algild (e. universal). Hann hélt því fram að öll börn fæðist með færni til að 

mynda samskonar kerfi hljóðferla, óháð tungumáli. Í byrjun máltökunnar býr barn þannig yfir öllum 

mögulegum hljóðferlum, en það er síðan háð hverju tungumáli fyrir sig hversu virk hljóðferlin eru. 

Barnið þarf því stöðugt að endurskoða hljóðkerfi sitt og með framburð fullorðinna að leiðarljósi vinsar 

það úr þau hljóðferli sem ekki eiga við móðurmál þess.  

David Ingram (1976) tók hugmyndir Stampe um hljóðferli upp á sína arma og þróaði áfram. 

Hann var fyrstur til að beita hljóðferlagreiningu á framburð barna með málhljóðaröskun og taldi að 

skýra mætti frávik í framburði barna út frá ákveðnum ferlum í stað þess að einblína á stök hljóð. Síðan 

hafa margir fræðimenn fylgt í kjölfarið (sjá m.a. Beers, 1995; Clausen og Fox-Boyer, 2017; Dodd et al., 

2003; Grunwell, 1985; Þóra Másdóttir, 2008).  

Með hljóðferlagreiningu er tal barna skoðað út frá ferlum sem fela í sér kerfisbundna 

hljóðbreytingu eða einföldun sem hefur áhrif á flokk hljóða eftir myndunarstað, myndunarhætti og 

atkvæðagerð (Þóra Másdóttir, 2014). Hægt er að hugsa ferlin sem reglubundnar samsvaranir á milli 

framburðar barna og fullorðinna. Með þeim er hljóðmyndum lýst á þann hátt að sem mestum 

alhæfingum sé náð fram á grundvelli sem flestra dæma (Sigurður Konráðsson, 1983). Algengir flokkar 

hljóðferla eru breyting á atkvæðagerð (e. syllable structure processes), sem felur t.d. í sér brottfall 

hljóðs eða atkvæðis, samlögun (e. assimilatory processes), þar sem eitt hljóð verður fyrir áhrifum 

annars, gjarnan þvert á atkvæði, og skiptihljóðun (e. substitution processes), en undir þann flokk falla 

öll skipti á hljóðum önnur en þau sem verða vegna samlögunar. Ekki er til tæmandi listi yfir öll möguleg 
                                                
 
 
 
7 Þegar vitnað er í doktorsritgerð Stampe er yfirleitt vísað í ártalið 1969, þegar ritgerðin var upprunalega skrifuð. 
Hún var þó ekki gefin út fyrr en síðar og hér er því vísað í ártal útgefnu heimildarinnar sem notuð var. 
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hljóðferli og mjög misjafnt er hvernig fræðimenn hafa skilgreint þau í verkum sínum. Sem dæmi 

tilgreina Shriberg og Kwiatkowski (1980) átta hljóðferli en Hodson (1991) u.þ.b. 50. Í doktorsrannsókn 

sinni setti Þóra Másdóttir (2008) fram helstu hljóðferli sem koma fyrir í hljóðkerfi íslenskra barna á 

aldrinum 2;4 og 3;4 ára. Hljóðferlin má sjá í töflu 2. 

 
Tafla 2. Algengustu hljóðferli í tali íslenskra barna á aldrinum 2;4 og 3;4 ára, byggt á niðurstöðum 

doktorsrannsóknar Þóru Másdóttur (2008).8 

                                                
 
 
 
8 Athugið að uppröðun ferlanna í töflunni segir ekkert til um algengi þeirra. 

Hljóðferli Dæmi um hljóðferli 

Brottfall hljóðs úr samhljóðaklasa stóll [stoutl̥ > toutl̥] 
flaska [flaska > faska] 
borða [pɔrða > pɔðːa] 

Brottfall staks samhljóðs í bakstöðu  
(beygingarending) 

húsið [huːsɪθ > huːsɪ] 
maður [maːðʏr > maːðʏ] 

Brottfall staks samhljóðs í framstöðu fáni [fauːnɪ > auːnɪ] 
koddi [kʰɔtːɪ > ɔtːɪ] 

Brottfall staks samhljóðs í bakstöðu 
(stofnorð) 

hús [huːs > huː] 
bók [pouːk > pouː] 

Innskot samhljóðs peli [pʰɛːlɪ > pʰjɛːlɪ] 

Brottfall áherslulítils atkvæðis  
(í fjölkvæðum orðum) 

banani [paːnanɪ > panːɪ] 
kónguló [kʰouŋkʏlou > 
kouŋklou] 

Brottfall atkvæðis í beygingarendingum sími [siːmɪ > siːm] 
maður [maːðʏɹ̥ > maːð] 

Hljóðavíxl útvarp [uːtvar̥p > uːpar̥t] 
gíraffi [ciːrafːɪ > ciːvarːɪ] 

Einföldun samhljóðaklasa elda [ɛlta > ɛnta] 
bolti [pɔl̥tɪ > pɔhtɪ] 

h-hljóðun (stök hljóð í framstöðu) fáni [fauːnɪ > hauːnɪ] 
þak [θaːk > haːk] 
pabbi [pʰapːɪ > hapːɪ] 

Tannhljóðun róla [rouːla > ðouːla] 
hjarta [çar̥ta > çaθta] 

h-hljóðun (samhljóðaklasar) stelpa [stɛl̥pa > stɛhpa] 

Varahljóðun (f/v hljóðun) sleði [stlɛːðɪ > stlɛːvɪ] 
þota [θɔːta > fɔːta] 
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Niðurstöður rannsóknar Þóru leiddu m.a. í ljós að hljóðferlum fækkaði á milli aldurshópa, úr 25 hjá 

yngri aldurshópnum niður í 19 hjá þeim eldri. Auk þess fækkaði fjölda virkra hljóðferla hvers barns 

með auknum aldri, börn í yngri aldurshópnum notuðu að meðaltali 7,4 hljóðferli hvert (spönnin 1-13) 

en börn í eldri aldurshópnum notuðu að meðaltali fjögur (spönnin 0-9). Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við kenningar Stampe, sem taldi börn sífellt vera að endurskoða hljóðkerfi sitt með framburð 

fullorðinna að leiðarljósi. Þannig er algengt að börn felli brott eða eyði hljóðferlum sem ekki 

samræmast hljóðkerfi umhverfisins. Fækkun hljóðferla á sér stað smám saman, yfir mislangt tímabil 

en yfirleitt samhliða auknum málþroska og aukinni málvitund barna. Þó eru jafnframt dæmi þess að 

eldri börn noti hljóðferli sem ekki koma fram hjá yngri börnum og að notkun hljóðferla aukist þegar 

börn verða eldri. Slíka þróun mátti greina í rannsókn Þóru, þar sem meðaltíðni þriggja hljóðferla jókst á 

milli aldurshópa. Hljóðferlin sem um ræðir eru framstæð tunga (smámæli), varahljóðun og hljóðavíxl. 

Þess háttar þróun má yfirleitt skýra sem afleiðingu þroskabreytinga í hljóðkerfi barna (Þóra Másdóttir, 

2008). 

Hljóðferlin sem koma fram í tali barna eru yfirleitt reglubundin og því er nokkuð auðvelt að 

meta hvort þau séu virk í tali barns eða ekki (Þóra Másdóttir, 2014). Í doktorsrannsókn sinni (2008) 

setti Þóra Másdóttir fram viðmið til að ákvarða hvort hljóðferli væri virkt og var sú virkni ákvörðuð eftir 

stærð málsýnis, þ.e. fjölda orða. Í rannsókn hennar voru hljóðferli talin virk og aldurssvarandi ef meira 

en 10% barna í hverjum aldurshópi uppfylltu skilyrði um 25-50% skiptihljóðun og ef breyting á 

atkvæðagerð og samlögun kom fyrir a.m.k. 1-8 sinnum, allt eftir stærð málsýnis. Í töflu 3 má sjá 

samband milli stærðar málsýnis og virkra hljóðferla. 

 

Framstæð tunga (smámæli)  sól [souːl̥ > s̪ouːl̥ eða θouːl̥] 

Afblástur/fráblástursleysi panna [pʰanːa > panːa] 
tennur [tʰɛnːʏr > tɛnːʏr] 

Framhljóðun kisa [cʰɪːsa > tʰɪːsa] 
gala [kaːla > taːla] 

Lokhljóðun sápa [sauːpa > tauːpa] 
fluga [flʏːɣa > flʏːka] 

s-hljóðun (blísturshljóðun) þak [θaːk > saːk] 
bolti [pɔl̥tɪ > pɔstɪ] 

Framgómun renna [rɛnːa > jɛnːa] 
bara [paːra > paːja] 

Hliðarhljóðun  renna [rɛnːa > lɛnːa] 
hringur [r̥iŋkʏɹ̥ > l̥iŋkʏl̥] 

Röddun óraddaðs hljóðs hnífur [n̥iːvʏr > niːvʏr] 
fiskur [fɪskʏr > vɪskʏr] 

Samlögun/samhljóðasamræmi 
 

dúkka [tuhka > kuhka] 
kubbar [kʰʏpːar > pʏpːar] 
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Tafla 3. Viðmið um tíðni virkra hljóðferla út frá stærð málsýnis (Þóra Másdóttir, 2008). 

Stærð málsýnis (fjöldi orða) Virk hljóðferli í máli barns 
1-50 1 

51-100 2 

101-150 3 

151-200 4 

201-250 5 

251-300 6 

301-350 7 

351-400 8 
 

 

Í töflunni má sjá að sé stærð málsýnis á bilinu 101-150 orð þá þurfi a.m.k. þrjú dæmi um hvert og eitt 

hljóðferli til að það teljist virkt. 

Fleiri leiðir hafa þó verið notaðar við að ákvarða virkni hljóðferla heldur en eingöngu sú sem 

skilgreinir hana út frá stærð málsýnis. Til að mynda mátu Hodson og Paden (1981) það sem svo að 

eitt tilvik benti til virks og stöðugs hljóðferlis en Dodd og félagar (2003) töldu hljóðferli vera virkt þegar 

það kom fyrir a.m.k. fimm sinnum. 

Hljóðferlagreining hefur notið mikilla vinsælda meðal erlendra talmeinafræðinga (sjá t.d. 

Beers, 1995; Dodd et al., 2003; Hodson og Paden, 1991) og er sú greiningaraðferð sem hefur náð 

hvað víðtækastri útbreiðslu meðal talmeinafræðinga við að meta framburð og hljóðkerfi barna. Þá er 

aðferðin jafnframt notuð við að útskýra hljóðkerfisþróun máltökunnar og frávik í hljóðkerfi. Fræðimenn 

um allan heim nota aðferðina við að skrá hljóðferli í máltöku hinna ýmsu tungumála, s.s. arabísku, 

hollensku, norsku, þýsku og isiXhosa í Suður-Afríku (Beers, 1995; Dyson og Amayreh, 2000; 

Maphalala, Pascoe og Smouse, 2014; Schäfer og Fox, 2006; Simonsen, 1990). Í bókinni The 

International Guide to Speech Acquisition má finna lýsingu á hljóðferlum sem koma fyrir í fjölda 

tungumála, þar á meðal í fjölmörgum ólíkum mállýskum enskunnar auk ýmissa annarra tungumála af 

mismunandi málaættum, s.s. afróasískum, indó-evrópskum, sínó-tíbeskum og finnsk-úgrískum ættum 

(McLeod, 2007).  

Þó hljóðferlagreining hafi átt miklum vinsældum að fagna hefur hún einnig verið gagnrýnd. 

Beinist gagnrýnin jafnan að vanmætti aðferðarinnar við að veita haldbæra skýringu á þeim frávikum 

sem finna má í málhljóðamyndun og framburði barns. Jafnvel þótt aðferðin beri kennsl á og lýsi 

frávikum sem barn beitir þá er hún hvorki talin veita skýringu á þeim né skýra hvers vegna barnið beiti 

þeim. Aðferðin er þannig ekki talin skýra eðli og orsök frávika í tali barns (Bernthal, Bankson og 

Flipsen, 2013). Þó er ekki þar með sagt að ekkert gagn hljótist af því að greina hljóðferli. Þvert á móti 

geta þau haft mikið klínískt gildi. Með aðstoð þeirra er til að mynda hægt að ákvarða hvort barn þurfi á 

talþjálfun að halda með því að bera virk hljóðferli í tali barns saman við aldursbundin viðmið, séu þau 

fyrir hendi. Auk þess má með aðferðinni bera kennsl á ákveðin mynstur í frávikum barns, þ.e. hljóðferli 

sem koma oft fyrir, sem gerir talmeinafræðingum kleift að vinna með mörg atriði hljóðkerfisins í einu 
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(Bernthal, Bankson og Flipsen, 2013). Þannig getur hljóðferlagreiningin komið að notum bæði í mati 

og meðferð. Jafnframt því að hafa klínískt gildi getur hljóðferlagreining einnig veitt upplýsingar um 

hljóðkerfið (Sigurður Konráðsson, 1983). Með því að bera saman hljóð sem skipt er út og þau sem sett 

eru í þeirra stað má draga hljóðkerfislegar ályktanir því yfirleitt er um að ræða hljóð sem eru náskyld 

og eiga fjölmarga aðgreinandi þætti sameiginlega, sbr. /s/ og /θ/. 
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2 Markmið 

Algengt er að börnum sé vísað til talmeinafræðings vegna frávika í framburði. Mikilvægt er að 

talmeinafræðingar búi yfir góðum greiningartækjum til að geta lagt mat á frávikin og greint svokallaða 

málhljóðaröskun. Slík greiningartæki þurfa að gera talmeinafræðingum auðvelt fyrir að meta 

framburðarfærni barns í samanburði við jafnaldra auk þess sem þeir þurfa að geta útskýrt niðurstöður 

fyrir foreldrum á skýran og skilmerkilegan hátt. Við túlkun niðurstaðna er ekki nóg að einblína 

eingöngu á myndun málhljóða eftir tileinkun þeirra heldur getur hljóðferlagreining einnig gefið 

mikilvægar upplýsingar um þau frávik sem barn gerir og varpað ljósi á þroska hljóðkerfisins. Hún gerir 

þannig talmeinafræðingum kleift að kortleggja hljóðkerfi barns og greina ákveðin mynstur í frávikunum. 

Þessi mynstur, eða hljóðferli, er síðan hægt að vinna markvisst með í talþjálfun í því skyni að gera 

framburð barnsins líkari framburði fullorðinna.  

Í doktorsrannsókn sinni setur Þóra Másdóttir (2008) fram helstu hljóðferli sem koma fram í tali 

íslenskra barna fyrir tiltekinn aldur. Ekki hefur þó verið kannað hvaða virku hljóðferli geta talist eðlileg í 

tali barna hverju sinni sé litið til breiðara aldursbils. Þá hefur breytileiki í hljóðferlanotkun og áhrif 

hennar, til að mynda á atkvæðagerð, ekki verið athuguð nema að takmörkuðu leyti. Tilgangur þessa 

meistaraverkefnis er að vinna úr stöðlunargögnum Málhljóðaprófs ÞM með tilliti til hljóðferlagreiningar. 

Sú aðferð var valin á grundvelli þess hve gegnsæ hún er og algeng meðal erlendra talmeinafræðinga. 

Vinsældir og útbreiðsla aðferðarinnar víða um heim skapar jafnframt tækifæri til að bera saman þróun 

hljóðkerfis barna sem eru með ólík tungumál að móðurmáli og gera erlendar rannsóknir kleift að bera 

saman þróun hljóðkerfis íslenskra barna við hljóðkerfi barna sem tala önnur tungumál.  

Ítarleg greining verður gerð á hljóðferlum í tali þeirra 437 barna sem í stöðlunarúrtaki prófsins 

voru og út frá þeirri greiningu verða stigin fyrstu skref í þróun aldursbundinna viðmiða um hljóðferli í 

tali íslenskra barna á aldrinum tveggja til átta ára (2;6-7;11). Með því að hafa nákvæm viðmið um 

hljóðferli í tali íslenskra barna má betur greina hvaða frávik teljast aldurssvarandi og hvaða frávik 

benda til röskunar. Með hljóðferlagreiningu má þannig leggja mat á hvort málhljóðaröskun sé til staðar 

eða ekki. Því má segja að verkefnið hafi bæði fræðilegt og hagnýtt gildi. Leitast verður við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

1. Fækkar virkum hljóðferlum í samræmi við aukinn aldur barna? 

a. Fjölgar einhverjum virkum hljóðferlum með auknum aldri? 

2. Breytast algengustu virku hljóðferli í tali barna eftir aldri? 

3. Er meiri fjölbreytileiki í hljóðferlanotkun yngri barna en eldri? 

4. Kemur fram munur á hljóðferlum út frá þrískiptingu hljóðferlagreiningarinnar? 

a. Atkvæðagerð 
b. Skiptihljóðun 
c. Samlögun 
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Rannsóknin sem hér er til umfjöllunar er framkvæmd í klínískum tilgangi. Með 

rannsóknarspurningunum er þar af leiðandi reynt að fá svör sem geta verið leiðbeinandi við klínískt 

mat á framburði barna. 

Með fyrstu spurningunni er ætlunin að kanna almenna þróun virkra hljóðferla í tali barna. 

Viðbúið er að hljóðferlum fari fækkandi eftir því sem börn verða eldri og hljóðkerfi þeirra þroskast. 

Þessa þróun mátti greina í niðurstöðum doktorsrannsóknar Þóru Másdóttur (2008) þar sem sýnt var 

fram á hærri tíðni hljóðferlanotkunar hjá 2;4 ára gömlum börnum en hjá sömu börnum ári seinna. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að meðaltíðni flestra hljóðferla lækkaði á milli ára, mismikið 

eftir hljóðferlum. Í einstaka tilfellum var þróunin þó öfug þar sem tíðni þriggja hljóðferla jókst á milli ára. 

Þessarar þróunar má einnig vænta í núverandi rannsókn og verður athyglisvert að sjá hvort hennar 

verði enn frekar vart hjá eldri börnum en þeim sem tóku þátt í rannsókn Þóru. Þó svo að rannsókn 

Þóru veiti gríðarlega mikilvæga innsýn inn í hljóðþróun barna er hún takmörkuð að því leyti að hún 

veitir aðeins upplýsingar um breytingar í hljóðferlanotkun barna á þriðja og fjórða aldursári. Margt er 

því enn á huldu um frekari þróun hljóðferla í tali barna. Þar sem þessi rannsókn nær yfir mun breiðara 

aldursbil er þess að vænta að niðurstöður hennar gefi skýrari mynd af þróun hljóðferla og 

hljóðferlanotkun í tali íslenskra barna. 

 Markmið annarrar spurningarinnar er að skoða hvernig hljóðferlanotkunin breytist með 

auknum aldri og einblína á fimm algengustu virku hljóðferli hvers aldurshóps fyrir sig. Áhugavert 

verður að sjá hvort einhvers konar mynsturs gæti en í ljósi niðurstaðna rannsóknar Indriða Gíslasonar 

og félaga (1986) má gera ráð fyrir að yngri börnin felli brott hljóð en að eldri börnin beiti frekar 

skiptihljóðun. Þannig er talið að börnin verði meðvitaðri um atkvæðagerð og uppbyggingu orðanna eftir 

því sem þau eldast og geri frekar tilraun til myndunar allra hljóðanna. Þá verður einnig forvitnilegt að 

sjá hvort og þá hvaða hljóðferli enn megi finna virk í tali elstu barnanna. Sé aftur litið til rannsóknar 

Indriða o.fl. er líklegt að erfiðleika gæti við myndun /s/ og /r/ hjá eldri börnunum og því kann að vera að 

hljóðferli í tali þeirra tengist hljóðunum tveimur á einhvern hátt. Rannsóknarspurningunni er þannig 

ætlað að varpa ljósi á það hvort gera megi ráð fyrir vissum hljóðferlum í tali barna eftir aldri þeirra. 

Slíkar upplýsingar gætu komið að gagni við mat á hljóðferlanotkun. 

 Með þriðju spurningunni er annars vegar litið til hljóðferlanotkunar barna í heild sinni og hins 

vegar til notkunar virkra hljóðferla. Búist er við því að hljóðferlum fari almennt fækkandi eftir því sem 

börn eldast og er ætlunin að fá staðfestingu á því. Títtnefnd rannsókn Þóru sýndi að yngri börn búa yfir 

meiri breytileika í hljóðferlanotkun en þau sem eldri eru. Yngri börn beita því fleiri tegundum af 

hljóðferlum en líkur eru á að þeim fækki með hækkandi aldri barna. Þannig má því jafnvel gera ráð 

fyrir meiri regluleika í hljóðferlanotkun eldri barna þar sem fjöldi hljóðferla er takmarkaðri. 

 Síðustu spurningunni er ætlað að beina nánar sjónum að eðli þeirra hljóðferla sem börn beita 

á ólíkum aldri. Hljóðferlin verða flokkuð í þrennt; breyting á atkvæðagerð (e. syllable structure 

processes), skiptihljóðun (e. substitution processes) og samlögun (e. assimilation processes). Slík 

þrískipting tíðkast víða og var m.a. sett fram af Ingram (1976). Innan hvers flokks má greina mörg ólík 

hljóðferli. Athyglisvert verður að sjá þróunina í hljóðferlanotkun barna á mismunandi aldri, en líkt og 

fyrr segir er búist við því að breyting á atkvæðagerð sé algengari hjá yngri börnum og að skiptihljóðun 

viðhaldist lengur í tali barna. Þá verður forvitnilegt að sjá hversu lengi samlögunar gætir í tali barna. 
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3 Efni og aðferðir 

Líkt og fram hefur komið var unnið með fyrirliggjandi gögn í þessari rannsókn, nánar tiltekið gögn sem 

safnað var við stöðlun Málhljóðaprófs ÞM. Umfjöllunin hér á eftir beinist því annars vegar að söfnun 

gagnanna sem fram fór á árunum 2011 til 2013 og hins vegar að þeirri úrvinnslu gagnanna sem 

framkvæmd var sérstaklega fyrir þessa rannsókn. 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur stöðlunarúrtaksins voru leik- og grunnskólabörn víðsvegar að af landinu. Við val á 

skólum var hentugleikasjónarmið haft í fyrirrúmi en þess var gætt að velja leik- og grunnskóla sem 

væru fulltrúar mismunandi hverfa, sér í lagi innan höfuðborgarinnar. Alls var gögnum safnað úr 20 

leikskólum og sex grunnskólum. Stöðlunarúrtakið samanstóð af 437 börnum á aldrinum 2;6-7;11 ára. 

Þar af voru 95 börn (22%) af landsbyggðinni og 342 (78%) frá Reykjavík. Prófaðar voru 213 stúlkur og 

224 drengir og má sjá fjölda hvors kyns eftir aldri í töflu 4 (Þóra Másdóttir, 2014). Ekki fannst 

kynjamunur í úrtakinu og því verður ekki gerður greinarmunur á kynjum í niðurstöðukafla. 

 

Tafla 4. Fjöldi stúlkna og drengja eftir aldri í stöðlunarúrtaki Málhljóðaprófs ÞM. 

Aldur Stúlkur Drengir Samtals 

2;6-2;11 14 20 34 

3;0-3;5 26 27 53 

3;6-3;11 30 31 61 

4;0-4;5 28 22 50 

4;6-4;11 25 30 55 

5;0-5;5 22 22 44 

5;6-5;11 22 23 45 

6;0-6;11 24 26 50 

7;0-7;11 22 23 45 

Samtals 213 224 437 
 

 

Ekki var óskað eftir þátttöku tvítyngdra barna, barna með heyrnarskerðingu, skarð í gómi/vör eða 

barna með greind þroskafrávik. Við prófun voru talfærahreyfingar barnanna athugaðar sem reyndust 

vera eðlilegar í öllum tilvikum (Þóra Másdóttir, 2014).  

Við úrvinnslu þessarar rannsóknar kom í ljós að ekki voru til nothæf gögn til að framkvæma 

hljóðferlagreiningu í tilviki fjögurra barna, tveggja af hvoru kyni. Endanlegur fjöldi þátttakenda í þessari 

rannsókn voru því 433 börn. 
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3.2 Mælitæki 

Málhljóðapróf ÞM var lagt fyrir börnin. Skýrt hefur verið frá prófinu í kafla 1.7 hér að framan. 

3.3 Framkvæmd 

Sex meistaranemar og tveir talmeinafræðingar lögðu prófið fyrir. Prófandi laðaði fram orð með 

myndum í myndabók prófsins. Leitast var eftir að ná fram ákveðnum markhljóðum og ef barn myndaði 

markhljóð á viðeigandi hátt hakaði prófandi við orðið á svarblaði prófsins. Það gerði hann jafnvel þótt 

önnur hljóð innan orðsins væru ekki rétt mynduð. Ef markhljóð var ranglega myndað skráði prófandi 

það hljóð sem barnið myndaði í staðinn eða merkti við á annan hátt á svarblaðið. Fyrirlögn prófsins var 

tekin upp á hljóðupptöku og tók að meðaltali 16:10 mínútur. Þó skal tekið fram að vegna mistaka við 

framkvæmd er talfæraathugun stundum hluti af þeirri meðaltalstölu. Tímaspönnin var frá 5:57 til 47:53 

mínútur og tók það yngstu börnin að meðaltali lengstan tíma að svara prófinu en þau elstu skemmstan 

tíma.  

Gögnin voru síðar hljóðrituð af fimm talmeinafræðingum. Höfundur prófsins fór yfir um 30% 

upptakanna og reyndist áreiðanleiki hljóðritana milli höfundar og prófenda vera á bilinu 85-90%. Leitað 

var álits þriðja aðila í þeim tilvikum þar sem mikið ósamræmi ríkti (Þóra Másdóttir, 2014). 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Við vinnslu þessarar rannsóknar voru gögnin greind út frá hljóðferlagreiningu. Þegar hafði verið búið 

að greina stóran hluta gagnanna og tóku nemar í talmeinafræði þátt í þeirri greiningu, auk höfundur 

prófsins, sem jafnframt fór yfir greiningu nemanna og leiðrétti ef þörf var á. Rannsakandi lauk síðan við 

greiningu gagnanna og frekari úrvinnslu þeirra. Alls greindi rannsakandi um 27% gagnanna.  

Áreiðanleiki var kannaður með því að bera saman greiningu rannsakanda og höfundar 

prófsins. Stefnt var að u.þ.b. 95-100% áreiðanleika. Samanburður var gerður á um 10% 

hljóðferlagreininga og mældist áreiðanleiki greiningar virkra hljóðferla vera 99,7%. Við nánari athugun 

var öllu ósamræmi eytt og komist að sameiginlegri niðurstöðu svo samræmi í áreiðanleikagreiningu 

varð 100%. Auk þess að mæla áreiðanleika virkra hljóðferla var farið í gegnum öll vafaatriði sem upp 

komu við greiningu allra greindra ferla, og samkomulagi náð. 

 Til að ákvarða virkni hljóðferla var ákveðið að styðjast við sömu aðferð og Þóra Másdóttir 

(2008) gerði í doktorsrannsókn sinni og fara eftir stærð málsýnis, þ.e. fjölda orða. Í töflu 3 má sjá 

viðmið sem segja til um hversu oft hvert hljóðferli þurfi að koma fyrir til að teljast virkt, miðað við stærð 

málsýnis. Orðin sem greind voru út frá hljóðferlagreiningu voru 95 talsins og því ætti skv. töflunni að 

gera ráð fyrir tveimur tilvikum af hverju hljóðferli fyrir sig til að það teljist virkt. Það varð hins vegar 

samkomulag rannsakanda og höfundar prófsins að víkja frá þeim viðmiðum og miða heldur við að þrjú 

tilvik þurfi til að hljóðferli teljist virkt. Byggði sú ákvörðun á því hversu nærri orðafjöldinn var viðmiðum 

um þrjú hljóðferli, auk þess sem hún byggði á klínísku innsæi höfundar prófsins og reynslu við fyrirlögn 

þess. Ennfremur var ákveðið að miða við að hljóðferli þyrfti að koma fyrir hjá ≥10% barna í hverjum 

aldurshópi til að teljast vera í notkun, en fordæmi eru fyrir slíkum viðmiðum í erlendum og íslenskum 

rannsóknum (sjá t.d. Clausen og Fox-Boyer, 2017; Þóra Másdóttir, 2008). 
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Ekki reyndist unnt að styðjast við viðmið um orðafjölda í öllum tilvikum því tækifæri til 

myndunar ákveðinna hljóða og hljóðferla voru takmörkuð. Sem dæmi má nefna hljóðið óraddað /n/ 

sem kemur fyrir í orðinu hnífur, en það er jafnframt eina orðið í prófinu sem kannar framburð hljóðsins. 

Þar sem aðeins eitt tækifæri gefst til að mynda hljóðið í prófinu er ljóst að hljóðferlið röddun óraddaðs 

hljóðs nær ekki að teljast virkt miðað við þau viðmið sem sett voru fram hér að ofan. Alls voru fjögur 

hljóðferli sem óhjákvæmilega voru undanskilin þeirri reglu að þurfa að koma þrisvar sinnum fyrir til að 

teljast virk. Auk ferlisins röddun óraddaðs hljóðs voru það nefhljóðun, hljóðavíxl og varahljóðun. Þessi 

hljóðferli fengu annars konar meðhöndlun við úrvinnslu gagnanna 

 Við hljóðferlagreininguna voru hljóðferli hvers barns skráð í Excel. Þegar kom að úrvinnslu 

gagnanna voru gögn allra barnanna tekin saman og flutt yfir í tölfræðiforritið SPSS, sem notað var við 

tölfræðilega úrvinnslu gagnanna. Úrtakinu var skipt í níu aldursflokka til að kanna þróun og breytileika 

hljóðferla eftir aldri. Forritið Phon var jafnframt notað í þeim undantekningartilfellum sem minnst var á 

hér að framan þar sem skoða þurfti viss hljóð og/eða hljóðferli nánar. Phon er hugbúnaður sem 

hannaður var fyrir rannsóknir í hljóðfræði, hljóðkerfisfræði og hljóðþróun barna. Nálgast má Phon í 

opnum aðgangi á veraldarvefnum (Rose og MacWhinney, 2017). 
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4 Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum sem fengust við hljóðferlagreiningu á stöðlunarúrtaki Málhljóðaprófs 

ÞM. Skýrt verður frá niðurstöðum sem lúta að hverri rannsóknarspurningu fyrir sig í þeirri röð sem þær 

voru settar fram í kafla 2. Greint verður frá hlutfalli barna innan hvers aldurshóps sem beita 

hljóðferlunum sem til umfjöllunar verða. Sjá má dæmi um öll hljóðferli sem verða til umfjöllunar í 

fylgiskjölum 1 og 2. 

4.1 Þróun virkra hljóðferla í tali íslenskra barna 

Líkt og kom fram í umfjöllun hér að framan var hljóðferli metið virkt þegar það kom fyrir þrisvar sinnum 

eða oftar í tali barns. Auk þess voru sett skilyrði um að ferlin þyrftu að koma fyrir hjá ≥10% barna í 

hverjum aldurshópi til að vera talin í notkun. Í töflu 5 má sjá þau hljóðferli sem teljast virk hjá hverjum 

aldurshópi fyrir sig og hlutfall barna sem beita ferlunum. Þau hljóðferli sem bæði eru virk og í notkun 

eru dregin fram í töflunni en þar má þó einnig sjá í sviga hljóðferli sem ekki mættu skilyrðum um 

notkun. 

 

Tafla 5. Virk hljóðferli í tali íslenskra barna (hlutfall barna eftir aldri). 

    Aldurshópar    

Virk hljóðferli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Framstæð tunga 

(smámæli) 
47,1% 52,8% 30,5% 28,0% 10,9% 16,7% 17,8% (8,2%) (8,7%) 

Tannhljóðun 55,9% 41,5% 30,5% 22,2% 18,2% (9,5%) 11,1% (6,1%) (2,2%) 

Brottfall hljóðs úr 

samhljóðakl. 
85,3% 56,6% 33,9% 22,0% 12,7% (7,1%) (2,2%) (2,0%)  

Bakhljóðun/ 

gómhljóðun 
26,5% 22,6% 22,0% 26,0% (3,6%) 19,0% (6,7%) (4,1%) (4,3%) 

Framhljóðun 38,2% 32,1% 28,8% 16,0% (7,3%) (7,1%) (4,4%) (2,0%) (4,3%) 

Framgómun 32,4% 17,0% 13,6% 10,0% (9,1%) (7,1%)    

h-hljóðun 

(samhljóðakl.) 
52,9% 41,5% 25,4% (6,0%) (3,6%) (2,4%)  (2,0%)  

Hliðarhljóðun (8,8%) 15,1% 16,9% (6,0%) (5,5%)   (2,0%)  

Samlögun 32,4% 13,2%        

Brottfall staks 

samhl. í bakst. 

(beygingarend.) 

29,4% 20,8% (1,7%) (2,0%)  (2,4%)    
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Samruni 29,4% 13,2% (5,1%) (8,0%)      

Afblástur/ 

fráblástursleysi 
23,5% 18,9% (3,4%) (4,0%) (1,8%)     

Brottfall staks 

samhl. í bakst. 

(stofnorð) 

20,6% 11,3% (3,4%)   (2,4%) (3,4%)   

Lokhljóðun 17,6% 11,3% (5,1%) (6,0%) (3,6%) (4,8%) (2,2%) (2,0%) (2,2%) 

Innskot samhl. (8,8%) 11,3% (3,4%) (2,0%) (3,6%)     

s-hljóðun 

(blísturshljóðun) 
14,7% (3,8%) (1,7%) (4,0%)  (2,4%)    

Annað 

(sérhljóða-

breytingar) 

73,5% 35,8% 20,3% 12,0% (1,8%) (2,4%)    

Skýring á aldurshópum. 1 = 2;6-2;11, 2 = 3;0-3;5, 3 = 3;6-3;11, 4 = 4;0-4;5, 5 = 4;6-4;11, 6 = 5;0-5;5, 7 = 5;6-5;11,  
8 = 6;0-6;11, 9 = 7;0-7;11 
 

 

Sjá má að hlutfall barna sem beita virkum hljóðferlum lækkar að jafnaði með auknum aldri og hætta 

flest ferlanna smám saman að vera virk í tali þeirra. Þó eru tilvik um að ákveðnum ferlum fjölgi með 

aldri eða að þau hverfi jafnvel og birtist aftur síðar. Þau má sjá undirstrikuð í töflu 5.9 Fjallað verður um 

mögulegar ástæður þessarar þróunar í umræðukafla 5.1.1 hér á eftir.  

Þá má einnig minnast á síðasta ferlið í töflunni sem nefnist einfaldlega annað. Þar eru teknar 

saman þær sérhljóðabreytingar sem voru virkar í tali úrtakshópsins. Þó ætlunin með Málhljóðaprófi ÞM 

sé ekki að kanna sérhljóð sérstaklega leiddu gögnin til þess að sérhljóðabreytingar barnanna í 

stöðlunarúrtakinu voru engu að síður skráðar og greindar sem sérstakt hljóðferli. Ekki var gerður 

greinarmunur á breytingunum eftir því hvers eðlis þær voru; allar sérhljóðabreytingar voru flokkaðar 

undir sama hatt. 

4.1.1 Hljóðferli sem lúta öðrum viðmiðunarreglum 

Líkt og fram hefur komið í umfjöllun um úrvinnslu gagna (sjá kafla 3.4) voru nokkur hljóðferli, alls fjögur 

talsins, undanskilin þeirri reglu að þurfa að koma fyrir þrisvar sinnum eða oftar. Í töflu 6 má sjá hlutfall 

barna sem beittu þessum hljóðferlum. Við mat á virkni ferlanna var horft til gagnanna. Notkun ferlanna 

var skoðuð á ólíkum aldursbilum og út frá því var ákveðið að telja ferlin virk ef hlutfall barna sem beita 

                                                
 
 
 
9 Aukning á hlutfalli verður undirstrikuð í flestum töflum sem á eftir koma. Þó þykir ekki ástæða til að fjalla 
sérstaklega um aukninguna í öllum tilvikum, enda er aukning hlutfalls hljóðferla oft á tíðum eðlileg þróun í tali 
barna. 
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ferlunum var ≥10% innan hvers aldurshóps. Í töflunni eru virku ferlin dregin fram en þó má einnig sjá 

hlutfallið þegar ferlin ná ekki viðmiðum til að teljast virk. 

 

Tafla 6. Hlutfall barna sem beita hljóðferlum sem undanskilin voru viðmiðunarreglu. 

 

 

Af töflunni má sjá að ferlin fjögur eru misalgeng í tali barna og er hljóðferlið röddun óraddaðs hljóðs 

langsamlega algengast á öllum aldursbilum. Þá sést einnig að hljóðferlin eru ekki alltaf virk á sama 

tíma heldur getur það verið breytilegt eftir aldri hvenær þau eru virk í tali. Hlutfall barna sem beita 

ferlunum lækkar að jafnaði með auknum aldri og er hlutfallið lægst hjá elsta aldurshópnum í öllum 

tilvikum. Þó má einnig sjá breytileika í þróuninni en í sumum tilvikum eykst hlutfallið eftir því sem börn 

eldast. Líta má á hljóðferlið hljóðavíxl sem dæmi um það en þar fer hlutfallið vaxandi í fyrstu fjórum 

aldurshópunum. Líkt og fyrr segir verður leitað skýringa á þessari þróun í umræðukafla 5.1.1 hér á 

eftir. 

4.1.2 Meðaltal virkra hljóðferla 

Tekin voru saman í eina breytu öll hljóðferli sem töldust til virkra hljóðferla, hvort sem þau voru metin 

virk á hefðbundinn eða óhefðbundinn hátt. Í töflu 7 má sjá hversu mörg virk hljóðferli börn notuðu að 

meðaltali í hverjum aldurshópi fyrir sig, auk þess sem þar má sjá spönnina, þ.e. lágmarks- og 

hámarksfjölda hljóðferla. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Hlutfall 

Aldurshópar Fjöldi barna 
(N) Hljóðavíxl Nefhljóðun Varahljóðun 

Röddun 
óraddaðs 

hljóðs 

2;6-2;11 34 (8.8%) 26,47% 26,47% 82,35% 

3;0-3;5 53 22.6% 24,53% 49,06% 79,25% 

3;6-3;11 59 23.7% 23,73% 38,98% 67,80% 

4;0-4;5 50 34.0% (8,00%) 20,00% 60,00% 

4;6-4;11 55 14.5% (3,64%) 23,64% 54,55% 

5;0-5;5 42 28.6%  16,67% 76,19% 

5;6-5;11 45 24.4%  (6,67%) 42,22% 

6;0-6;11 49 18.4%  (4,08%) 42,86% 

7;0-7;11 46 (4.3%)   36,96% 
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Tafla 7. Meðaltal virkra hljóðferla í hverjum aldurshópi. 

Aldurshópar Fjöldi barna (N) Meðaltal Lágmark Hámark 

2;6-2;11 34 6,94 1 13 

3;0-3;5 53 5,87 1 14 

3;6-3;11 59 3,97 0 10 

4;0-4;5 50 2,88 0 10 

4;6-4;11 55 1,75 0 7 

5;0-5;5 42 2,07 0 8 

5;6-5;11 45 1,16 0 5 

6;0-6;11 49 0,92 0 5 

7;0-7;11 46 0,59 0 2 
  

 

Af töflunni má sjá að meðaltalið minnkar nokkuð jafnt og þétt sem felur í sér að börn beita að meðaltali 

færri virkum hljóðferlum í tali sínu eftir því sem þau verða eldri. Undantekningu frá þessari þróun má 

sjá við fimm ára aldur, eða á aldursbilinu 5;0-5;5 ára, þar sem meðaltal hljóðferlanna hækkar örlítið á 

milli aldurshópa. Spönnin er nokkuð breytileg eftir aldri en ljóst er að eftir þriggja og hálfs árs aldur eru 

sum börn sem beita ekki neinum virkum hljóðferlum í tali sínu. Fram að þeim aldri virðast börn þó beita 

a.m.k. einu virku hljóðferli. 

 Kannað var hvort marktækur munur mældist á meðaltali hljóðferlanotkunar eftir aldurshópum. 

Núlltilgátan fól í sér að enginn munur væri á milli hópanna og var miðað við p < 0,05 (95% 

marktektarmörk). Gerð var einhliða dreifigreining, en forsenda slíkrar greiningar er einsleitni í dreifingu 

gagna. Levene’s prófið reyndist marktækt og sýndi þannig fram á misleita dreifingu (ólík staðalfrávik 

milli hópa), F(8, 424) = 19,571, p < 0,001. Þar sem forsenda um einsleitni brást var brugðið á það ráð 

að nota Welch próf til að leiðrétta forsendubrestinn. Prófið reyndist marktækt, F(8, 169,243) = 45,887, 

p < 0,001, og veitti þannig staðfestingu á því að munur væri á milli meðaltala hópanna. Það var því 

grundvöllur til þess að gera eftir á samanburð (post hoc test) til að kanna hvers eðlis sá munur væri. 

Games-Howell prófið varð fyrir valinu þar sem aðferðin hentar vel þegar unnið er með misstóra hópa, 

hefur góða stjórn á villum en gefur jafnframt góðan tölfræðilegan styrk (Toothaker, 1991). Niðurstöður 

marktektarprófunar sýndu að marktækur munur er á milli aldurshóps 2;6-2;11 (M = 6,94, sf = 3,08) og 

aldurshópanna 3;6-3;11 (M = 3,97, sf = 2,67), 4;0-4;5 (M = 2,88, sf = 2,41), 4;6-4;11 (M = 1,75, sf = 

1,51), 5;0-5;5 (M = 2,07, sf = 1,45), 5;6-5;11 (M = 1,16, sf = 1,15), 6;0-6;11 (M = 0,92, sf = 1,1) og 7;0-

7;11 (M = 0,59, sf = 0,69) miðað við alpha gildið < 0,05. Ekki mældist marktækur munur á milli 

aldurshóps 2;6-2;11 og 3;0-3;5 (M = 5,87, sf = 3,16) og því er ekki hægt að fullyrða um mun á milli 

þeirra hópa. Munurinn mældist sömuleiðis marktækur milli aldurshóps 3;0-3;5 og allra aldurshópa, 

nema þess yngsta (2;6-2;11) líkt og fram hefur komið. Þá mældist marktækur munur á milli aldurshóps 

3;6-3;11 og allra aldurshópa, nema þess næsta fyrir ofan (4;0-4;5). Munurinn mældist marktækur á 

milli aldurshóps 4;0-4;5 og aldurshópanna 2;6-2;11, 3;0-3;5, 5;6-5;11, 6;0-6;11 og 7;0-7;11. Ekki 

mældist marktækur munur á milli aldurshópsins og hópanna fyrir ofan og neðan (3;6-3;11 og 4;6-4;11) 

né heldur aldurshópsins 5;0-5;5. Marktækur munur mældist á milli aldurshópsins 5;0-5;5 og þriggja 



  

40 

yngstu og þriggja elstu aldurshópanna. Ekki mældist marktækur munur á milli aldurshópsins og næstu 

tveggja fyrir neðan (4;0-4;5 og 4;6-4;11). Marktækur munur mældist á milli aldurshópsins 5;6-5;11 og 

aldurshópanna 2;6-2;11, 3;0-3;5, 3;6-3;11, 4;0-4;5 og 5;0-5;5. Hvorki mældist marktækur munur á milli 

aldurshópsins og næstu tveggja fyrir ofan (6;0-6;11 og 7;0-7;11) né aldurshópsins 4;6-4;11. 

Marktækur munur mældist á milli aldurshópsins 6;0-6;11 og allra aldurshópanna, nema hópanna fyrir 

ofan og neðan (5;6-5;11 og 7;0-7;11). Þá mældist marktækur munur á milli aldurshópsins 7;0-7;11 og 

allra aldurshópanna, nema næstu tveggja fyrir neðan (5;6-5;11 og 6;0-6;11). Þar sem ekki mældist 

tölfræðileg marktekt á milli hópa er ekki hægt að fullyrða um mun á milli hópa. 

4.1.3 Algengustu virku hljóðferlin 

Þá var kannað hvort breyting yrði á algengi virkra hljóðferla í tali barna eftir aldri. Í töflu 8 gefur að líta 

fimm algengustu virku hljóðferli hvers aldurshóps. Ferli sem ekki ná ≥10% viðmiðum til að teljast vera í 

notkun eru skáletruð í töflunni. Sjá má að hjá tveimur elstu aldurshópunum mæta engin hljóðferli 

skilyrðum um að teljast vera í notkun. Í tali barna frá fjögra og hálfs árs aldri finnast ekki fimm hljóðferli 

sem öll mæta ≥10% viðmiðunarmörkum. Athugið að hér er ekki gert ráð fyrir hljóðferlunum fjórum sem 

undanskilin voru viðmiðunarreglu og koma fram í töflu 6. Fjallað verður nánar um þau og algengi 

þeirra í umræðukafla 5.1.1.2 hér á eftir og tillaga að nýrri og endurbættri töflu með algengustu 

hljóðferlunum sett fram. 

 

Tafla 8. Fimm algengustu hljóðferli í tali barna sem teljast virk í hverjum aldurshópi fyrir sig. 

    Aldurshópar    

Virk 
hljóð-
ferli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Brottfall 
hljóðs úr 
samhljóða-
klasa 

Brottfall 
hljóðs úr 
samhljóða-
klasa 

Brottfall 
hljóðs úr 
samhljóða-
klasa 

Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Tann-
hljóðun 

Bakhljóðun Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

2 Tann-
hljóðun 

Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Tann-
hljóðun 

Bakhljóðun Brottfall 
hljóðs úr 
samhljóða-
klasa 

Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Tann-
hljóðun 

Tann-
hljóðun 

Fram-
hljóðun 

3 h-hljóðun 
(samhl. 
klasi) 

Tann-
hljóðun 

Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Tann-
hljóðun 

Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Tann-
hljóðun 

Bakhljóðun Bakhljóðun Bakhljóðun 

4 Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

h-hljóðun 
(samhl. 
klasi) 

Fram-
hljóðun 

Brottfall 
hljóðs úr 
samhljóða-
klasa 

Fram- 
gómun 

Brottfall 
hljóðs úr 
samhljóða-
klasa 

Fram-
hljóðun 

Brottfall 
hljóðs úr 
samhljóða-
klasa 

Tann-
hljóðun 

5 Fram-
hljóðun 

Fram-
hljóðun 

h-hljóðun 
(samhl. 
klasi) 

Fram-
hljóðun 

Fram-
hljóðun 

Fram-
hljóðun 

Lokhljóðun 
 

Hliðar-
hljóðun 

Lokhljóðun 

Skýring á aldurshópum. 1 = 2;6-2;11, 2 = 3;0-3;5, 3 = 3;6-3;11, 4 = 4;0-4;5, 5 = 4;6-4;11, 6 = 5;0-5;5, 7 = 5;6-5;11,  
8 = 6;0-6;11, 9 = 7;0-7;11 
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Í töflunni má sjá að einstaka hljóðferli, s.s. h-hljóðun í samhljóðaklösum og framgómun, falla út af 

listanum yfir algengustu ferlin, en önnur ferli, s.s. tannhljóðun og framstæð tunga (smámæli), halda 

velli. Þá má einnig minnast á hljóðferli á borð við bakhljóðun og lokhljóðun sem ekki teljast til 

algengustu hljóðferla yngri barna en eru algeng hjá eldri börnum og raunar svo að þau eru hluti af 

þeim einungis fimm hljóðferlum sem enn koma fyrir í tali barna elsta aldurshópsins. 

4.2 Hljóðferlanotkun 

Hljóðferlanotkun barna var skoðuð í heild sinni. Skoðaður var fjöldi hljóðferla sem börn á mismunandi 

aldursbilum beittu. Hér var ekki eingöngu litið til þess hvort hljóðferli töldust virk eða ekki heldur var 

annars vegar hvers kyns notkun á hljóðferlum hjá ≥10% barna í hverjum aldurshópi talin með og hins 

vegar virk ferli sem sömuleiðis komu fram í tali ≥10% barna hvers aldurshóps. Sá háttur var hafður á 

að skipta aldurshópunum níu í þrennt og börnin þannig flokkuð í þrjú aldursbil - yngsta, mið og elsta til 

að glöggva sig betur á þróuninni eftir aldri. Hvert aldursbil samanstóð því af þremur aldurshópum. 

Reiknað var út hlutfall barna sem beittu hverju hljóðferli hjá hverjum og einum aldurshópi fyrir sig. 

Hljóðferlin voru síðan talin saman. Við talninguna var hljóðferli talið vera í notkun ef tveir af þremur 

aldurshópum innan hvers aldursbils mættu skilyrðum um ≥10% viðmiðin. Niðurstöðurnar, sem sjá má 

á mynd 2, gefa glögglega til kynna dvínandi þróun, þ.e. fækkun hljóðferla eftir aldri er greinileg, óháð 

því hvort ferlin eru virk eða ekki. 

 

 

Mynd 1. Heildarfjöldi hljóðferla á þremur aldursbilum. 

 

4.2.1 Atkvæðagerð 

Athugað var hvort munur væri á atkvæðagerð orða eftir aldri barna. Alls voru 14 hljóðferli greind sem 

hafa áhrif á atkvæðagerð. Með því er átt við að breyting verði á atkvæðagerð orða, hvort svo sem börn 

fella brott hljóð úr orði eða bæta hljóði við. Ferlin má sjá í fylgiskjali 1. Þau voru tekin saman og notkun 
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þeirra skoðuð út frá aldurshópunum níu. Í töflu 9 gefur að líta hlutfall barna sem beita virkum 

hljóðferlum sem hafa áhrif á atkvæðagerð.  

 

Tafla 9. Hlutfall barna sem beita virkum hljóðferlum sem hafa áhrif á atkvæðagerð, þróun eftir aldri. 

Aldursflokkar Fjöldi barna (N) Hlutfall virkra hljóðferla  

2;6-2;11 34 94,1% 

3;0-3;5 53 86,8% 

3;6-3;11 59 59,3% 

4;0-4;5 50 48,0% 

4;6-4;11 55 20,1% 

5;0-5;5 42 38,1% 

5;6-5;11 45 26,7% 

6;0-6;11 49 22,4% 

7;0-7;11 46 0,0% 
 

 

Þróunin er að jafnaði neikvæð, þ.e. hlutfallið minnkar með auknum aldri barnanna. Taflan sýnir 

greinilega hversu gríðarlega algengt það er hjá börnum að breyta atkvæðagerð orða. Mikilvægt er þó 

að hafa í huga að hér er um margskonar ferli að ræða og sum þeirra eru vafalaust algengari en önnur. 

Nánar verður fjallað um hin ýmsu ferli sem hafa áhrif á atkvæðagerð í umræðukafla 5.1.2.1. 

4.2.2 Skiptihljóðun 

Notkun skiptihljóða var einnig athuguð, en í henni felst að einu hljóði er skipt út fyrir annað. Alls voru 

22 hljóðferli greind þar sem skiptihljóðun átti sér stað. Hljóðferlin má sjá í fylgiskjali 2. Við útreikning á 

notkun skiptihljóða voru öll 22 hljóðferlin tekin saman og fundið hlutfall barna sem beita slíkum ferlum 

sem virkum hljóðferlum í tali sínu. Niðurstöður má sjá í töflu 10.  

 

Tafla 10. Hlutfall barna sem beita skiptihljóðun sem virku hljóðferli, þróun eftir aldri. 

Aldursflokkar Fjöldi barna (N) Hlutfall virkra hljóðferla  

2;6-2;11 34 100% 

3;0-3;5 53 100% 

3;6-3;11 59 91,5% 

4;0-4;5 50 80,0% 

4;6-4;11 55 76,4% 

5;0-5;5 42 92,9% 

5;6-5;11 45 60,0% 

6;0-6;11 49 51% 

7;0-7;11 46 47,8% 
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Í töflunni má sjá að notkun skiptihljóða er geysilega algeng í tali íslenskra barna. Í yngstu 

aldursflokkunum tveimur sést að öll börn beita einhvers konar skiptihljóðun en hlutfallið fer smám 

saman minnkandi eftir því sem börnin verða eldri. Athygli vekur að notkun skiptihljóða er enn virk í tali 

hjá um helmingi elstu barna stöðlunarúrtaksins. 

4.2.3 Samlögun 

Að lokum var samlögun athuguð en hún felur í sér að eitt hljóð samlagast öðru hljóði, þ.e. litast af öðru 

hljóði innan sama orðs10. Samlögun getur verið framvirk, þegar hljóð framarlega í orði hefur áhrif á 

hljóð aftar í orðinu, eða afturvirk, þegar hljóð aftarlega í orði hefur áhrif á hljóð framar í orðinu. Þegar 

börn samlaga hljóð breytist myndunarstaður hljóðsins og tekur að líkjast myndunarstað þess hljóðs 

sem það líkir eftir. Í töflu 11 má sjá hlutfall barna sem beita samlögun sem virku hljóðferli. Taflan sýnir 

að það eru helst yngstu börnin sem beita samlögun að einhverju ráði og hættir hljóðferlið að vera virkt 

í tali barna við fjögra ára aldurinn. 

 

Tafla 11. Hlutfall barna sem beita samlögun sem virku hljóðferli, þróun eftir aldri. 

Aldursflokkar Fjöldi barna (N) Hlutfall virkra hljóðferla 

2;6-2;11 34 32,4% 

3;0-3;5 53 13,2% 

3;6-3;11 59 6,8% 

4;0-4;5 50 2,0% 

4;6-4;11 55 0,0% 

5;0-5;5 42 0,0% 

5;6-5;11 45 0,0% 

6;0-6;11 49 0,0% 

7;0-7;11 46 0,0% 
 

                                                
 
 
 
10 Í ensku er greint á milli samlögunar (e. assimilation) og samhljóðasamræmis (e. consonant harmony). Munur 
hugtakanna er ekki nægilega skýr í íslensku en samhljóðasamræmi er ein tegund samlögunar sem felur í sér 
„langdræga“ samlögun á milli samhljóða. Annars konar tegundir samlögunar fela t.d. í sér samlögun samliggjandi 
hljóða. Ákveðið var að fylgja íslenskri orðnotkun og notast við orðið samlögun í stað samhljóðasamræmis til að 
lýsa því ferli sem hér er til umfjöllunar. 
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5 Umræða 

Markmið þessa verkefnis var að stíga fyrstu skref í átt að þróun nákvæmra aldursbundinna viðmiða 

um hljóðferli í tali íslenskra barna á aldrinum tveggja til átta ára (nánar tiltekið 2;6-7;11). Slíkar 

upplýsingar geta komið að notum við að meta málhljóðaröskun hjá börnum í kjölfar fyrirlagnar 

framburðarprófs á borð við Málhljóðapróf ÞM. Til þess að unnt sé að leggja mat á hvenær þróun 

málhljóða og hljóðferla er frábrugðin því sem eðlilegt getur talist er mikilvægt að þekkja hvernig 

eðlilegri þróun er háttað, og var það liður í þessu rannsóknarverkefni að komast að því.  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað verður á stuttri almennri 

samantekt á markverðustu niðurstöðum en síðan verður skipulega fjallað um þær í þeirri röð sem þær 

komu fyrir í niðurstöðukafla. Leitast verður eftir því að setja niðurstöðurnar í samhengi við fyrri 

rannsóknir á efninu sem fjallað var um í inngangi ritgerðarinnar. Kostir og takmarkanir 

hljóðferlagreiningar verða jafnframt til umfjöllunar auk þess sem fjallað verður um takmarkanir og 

styrkleika rannsóknarinnar. 

5.1 Samantekt á helstu niðurstöðum 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að jafnaði lækkandi hlutfall hljóðferla í takt við aukinn aldur barna. 

Hljóðferli eru hvoru tveggja notuð í minna mæli auk þess sem fjölda þeirra fækkar eftir því sem börn 

eldast. Notkun einstakra hljóðferla eykst þó með auknum aldri vegna þroskabreytinga í hljóðkerfi 

barna. Munur á meðaltali hljóðferla mælist marktækur á milli yngsta og elsta aldurshóps 

rannsóknarinnar. Skiptihljóðun er algengasti flokkur hljóðferla í tali barna í öllum aldursflokkum. Því 

næst kemur breyting á atkvæðagerð, en hún er algengari í tali yngri barna en eldri. Loks má nefna 

samlögun, en hún kemur aðeins fram í tali yngri barna. 

5.1.1 Þróun virkra hljóðferla í tali íslenskra barna 

Alls voru 17 hljóðferli sem á einhverjum tímapunkti töldust bæði vera virk, skv. þriggja tilvika reglunni, 

og í notkun meðal barna stöðlunarúrtaksins, líkt og sjá má í töflu 5. Við þetta bætast svo ferlin fjögur 

sem metin voru virk með öðrum hætti, og því hækkar heildartalan upp í 21. Líkt og við var að búast 

voru flest hljóðferlanna notuð af börnum í yngstu aldurshópunum og fæst af þeim elstu.  

Líkt og sjá má í töflu 5 fer hlutfall virkra hljóðferla yfirleitt dvínandi en þó eru dæmi um ferli sem 

ekki fylgja þeirri þróun í hvívetna og fjölgar með aldrinum eða hverfa jafnvel og birtast aftur síðar. 

Ferlin sem þróuðust á þennan hátt eru framstæð tunga (smámæli), tannhljóðun, 

bakhljóðun/gómhljóðun, hliðarhljóðun og innskot samhljóðs. Þá má einnig greina þessa þróun í 

ferlunum röddun óraddaðs hljóðs, varahljóðun og hljóðavíxlum. Sömu eða svipaða þróun mátti greina í 

rannsókn Þóru Másdóttur (2008), en þar voru það ferlin framstæð tunga (smámæli), varahljóðun og 

hljóðavíxl sem þróuðust á þennan hátt. Ástæða þess að fleiri ferli greinast í þessari rannsókn en í 

rannsókn Þóru er líklega sú að börnin í síðarnefndu rannsókninni voru á mun þrengra aldursbili og 

samsvara því aðeins tveimur yngstu aldurshópum þessarar rannsóknar. Þróunin sem hér um ræðir 

birtist jafnan á eldri aldursstigum og því náði rannsókn Þóru ekki að sýna fram á hana nema að 
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takmörkuðu leyti. Orsakir þessarar þróunar má rekja til þroskabreytinga í hljóðkerfi barnanna. Í stað 

þess að fella hljóð brott úr orðunum, líkt og algengt er hjá yngri börnum, eru börn líklegri til að gera 

tilraun til myndunar hljóðanna eftir því sem þau eldast. Á leið sinni að réttri myndun hljóðsins og á 

meðan talfæri þeirra eru enn að mótast er því eðlilegt að hljóðferli sem einfalda myndun hljóða komi í 

auknum mæli fram í tali barnanna. 

Tíðar sérhljóðabreytingar, sem í ljós komu við greiningu gagnanna, leiddu til þess að ákveðið 

var að kanna þær nánar og greina sem sérstakt hljóðferli. Aðeins var þó ákveðið að kanna algengi 

breytinga þar sem sérhljóði var skipt út fyrir annað, en ekki var gerður nánari greinarmunur á eðli 

breytinganna, þ.e. hvort þær fælu í sér einhljóðun, tvíhljóðun eða annars konar breytingar. Tileinkun 

sérhljóða hefur verið talin ganga hraðar og fyrr fyrir sig en tileinkun samhljóða (sjá m.a. James, Doorn, 

og Mcleod, 2001; Pollock og Berni, 2003). Þar af leiðandi hefur verið tilhneiging til þess að einblína á 

samhljóð í rannsóknum á framburði barna. Í töflu 5 má sjá hversu algengar sérhljóðabreytingar eru í 

tali yngri barna. Í ljósi þessara niðurstaðna væri áhugavert að beina sjónum að tileinkun sérhljóða í 

auknum mæli. 

5.1.1.1 Meðaltal virkra hljóðferla 

Ljóst er að meðaltal virkra hljóðferla í tali barna fer lækkandi með hækkandi aldri. Í töflu 7 má sjá að 

yngsti aldurshópurinn beitti að meðaltali 6,94 hljóðferlum en elstu börnin beittu að meðaltali innan við 

einu hljóðferli. Undantekning frá þessari dvínandi þróun kemur fram við fimm ára aldurinn en þar eykst 

meðaltalið áður en það lækkar svo aftur. Ástæður þessa geta tengst úrtakinu sem verður að teljast 

fremur smátt, sem leiðir til þess að hver og einn einstaklingur hefur mikið vægi. Í töflum 9 og 10 má sjá 

sömu þróun hjá þessum tiltekna aldurshópi og því má leiða líkur að því að þar finnist einstaklingar 

með óvenju slakan framburð miðað við aldur. Þá má einnig velta upp þeim möguleika hvort næsti 

aldurshópur á undan (4;6-4;11) standi óvenju vel að vígi. Sé litið á töflu 9 má sjá að hlutfall virkra 

hljóðferla lækkar nokkuð jafnt og þétt fyrir utan þann eina hóp sem sýnir mun lægra hlutfall heldur en 

samliggjandi aldurshópar. Tafla 10 sýnir þó að fyrri skýringin verður að teljast líklegri, þar sem hlutfallið 

hækkar skyndilega upp úr öllu valdi hjá aldurshópnum 5;0-5;5. Ætla má að þar hafi fáeinir 

einstaklingar með slakan framburð miðað við jafnaldra mikið vægi. 

Auk þess sem meðaltalið fer að jafnaði lækkandi er athyglisvert að líta á spönnina en hún 

sýnir að eftir þriggja og hálfs árs aldurinn eru einstaka börn hætt að beita einu einasta virka hljóðferli í 

tali sínu. Fram að þeim aldri beita börn þó a.m.k. einu virku hljóðferli.  

Bera má niðurstöður um meðaltal virkra hljóðferla saman við doktorsrannsókn Þóru Másdóttur 

(2008), en þó aðeins að takmörkuðu leyti þar sem úrtak þessarar rannsóknar spannar mun breiðara 

aldursbil en úrtak Þóru. Eins og fram hefur komið eru aðeins tveir yngstu aldurshópar þessarar 

rannsóknar sambærilegir rannsóknarúrtaki Þóru. Niðurstöður úr rannsókn hennar leiddu í ljós að börn 

á aldrinum 2;4 ára notuðu að meðaltali 7,5 hljóðferli og 3;4 ára gömul börn notuðu að meðaltali fjögur 

hljóðferli. Yngsti aldurshópur þessarar rannsóknar samanstóð af börnum á aldrinum 2;6-2;11 og 

notuðu þau að meðaltali 6,94 hljóðferli. Í næsta aldurshópi fyrir ofan voru börn á aldrinum 3;0-3;5 og 

notuðu þau að meðaltali 5,87 hljóðferli. Sjá má að meðaltölin eru svipuð í rannsóknunum tveimur, sé 

tekið tillit til þess að aldursbilin eru ekki nákvæmlega þau sömu. Í yngsta aldurshópi þessarar 

rannsóknar eru börnin eilítið eldri en í rannsókn Þóru og því verður að teljast eðlilegt að meðaltalið sé 
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lægra. Öðru máli gegnir um næstyngsta aldurshópinn en þar eru börn þessarar rannsóknar á 

svipuðum aldri og börnin í rannsókn Þóru, en líka talsvert yngri sem getur hafa leitt til hærra meðaltals. 

 Marktækur munur á meðaltali hljóðferlanotkunar reyndist vera breytilegur á milli aldurshópa. 

Eins og við var að búast mældist marktækur munur á milli yngsta og elsta aldurshópsins, þ.e. yngstu 

börnin beittu marktækt fleiri hljóðferlum en þau elstu. Hjá yngstu þremur aldurshópunum mældist 

marktækur munur við alla aldurshópa nema einn, sem annað hvort var sá næsti fyrir ofan eða neðan 

aldurshópinn sem um ræddi. Svipuð þróun hélt áfram hjá eldri aldurshópunum og mældist yfirleitt ekki 

marktækur munur á milli samliggjandi aldurshópa. Þar var því ekki hægt að fullyrða um mun á milli 

hópanna. Breyting varð hjá elstu aldurshópunum og í stað þess að ekki hafi mælst marktækur munur 

á milli þeirra og næsta aldurshóps fyrir ofan eða neðan mældist ekki marktækur munur á milli þeirra og 

tveggja til þriggja annarra aldurshópa. Það verður að teljast eðlilegt í ljósi þess að eftir því sem börn 

eldast verður minni breytileiki í hljóðkerfi þeirra, frávikin verða færri og framburðurinn tekur að líkjast 

framburði fullorðinna. Það má því segja að rjáfuráhrifa (e. ceiling effect) fari að gæta hjá elstu 

aldurshópunum. 

5.1.1.2 Algengustu virku hljóðferlin 

Skoðuð voru fimm algengustu hljóðferlin meðal ólíkra aldurshópa. Sjá má ferlin í töflu 8 í 

niðurstöðukafla. Í töflunni má sjá að fimm algengustu hljóðferlin í tali barna ná ekki í öllum tilvikum 

≥10% viðmiðunarmörkum til að teljast vera í notkun. Vakin er athygli á þeim með skáletrun vegna þess 

að þegar hlutfallið er orðið jafn lágt og í tilvikum sumra þessara ferla getur það reynst nokkuð 

handahófskennt hvaða ferli lenda inn á listanum yfir algengustu ferlin og hvaða ferli gera það ekki. 

Gott er að hafa það í huga í umfjölluninni hér á eftir. Hér skal einnig tekið skýrt fram að hljóðferlin í 

töflunni eru einungis þau ferli sem komu oftast fyrir í þeim orðum sem leitast var eftir að laða fram með 

Málhljóðaprófi ÞM. Hafa þarf í huga að prófaður er takmarkaður fjöldi orða sem leiðir af sér að 

tækifærin til að beita hljóðferlum eru takmörkuð við orðin sem prófuð eru. Auk þess eru sum ferli þess 

eðlis að geta komið oftar fyrir heldur en önnur sem leiðir til þess að algengi þeirra eykst miðað við 

önnur. Dæmi um þess háttar ferli er t.d. brottfall hljóðs úr samhljóðaklasa, en samhljóðaklasar eru 

gífurlega algengir í íslenskum orðum og gefast því mýmörg tækifæri til að beita hljóðferlinu. Þannig má 

sjá í töflu 8 að brottfall hljóðs úr samhljóðaklasa er algengasta hljóðferli barna í þremur yngstu 

aldurshópunum og var sömuleiðis það algengasta hjá báðum aldurshópum í rannsókn Þóru Másdóttur 

(2008). Ferlið nær á lista yfir fimm algengustu hljóðferlin hjá sjö aldurhópum af níu, sem sýnir hversu 

ríkjandi það er. Það er þó orðið mjög sjaldgæft hjá þremur elstu aldurshópunum og var ekki virkt ferli 

hjá elstu börnunum. Til gamans má einnig líta á töflu 5 og skoða þróun ferlisins, en þar sést hlutfallið 

smám saman fara dvínandi eftir því sem börnin verða eldri. Eðli ferlisins og notkun þess tekur þó 

nokkrum breytingum með auknum aldri barna. Í stað þess að beita ferlinu óhindrað og óháð stöðu 

hljóðs innan orðs breytist notkun þess og einskorðast nánast eingöngu við þriggja hljóða klasa.  

 Hljóðferlið h-hljóðun (samhljóðaklasi) er eitt algengasta ferlið hjá yngstu þremur 

aldurshópunum en kemst ekki á lista hjá eldri börnunum. Samsvörun má sjá í töflu 5 en þar sést að 

hljóðferlið nær aðeins viðmiðum til að teljast vera í notkun hjá þessum sömu þremur aldurshópum. 

Athygli vekur að ferlið h-hljóðun (stök hljóð í framstöðu) var talsvert algengt í tali barna í yngri 
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aldurshópnum í rannsókn Þóru (2008) en telst tæplega til virks ferlis í úrtaki þessarar rannsóknar. 

Kann það að skýrast af aldri barnanna, sem bæði voru yngri og öll á sama aldri í rannsókn Þóru. 

Þá má einnig minnast á hljóðferlið lokhljóðun sem kemst á lista hjá tveimur af þremur elstu 

aldurshópunum en er ekki sjáanlegt á lista yfir algengustu hljóðferlin hjá yngri aldurshópunum. Annað 

er þó uppi á teningnum í töflu 5 en þar kemur fram að hljóðferlið telst aðeins vera í notkun hjá tveimur 

yngstu aldurshópunum en nær ekki ≥10% viðmiðunum eftir það. Hér kemur berlega í ljós hversu mikill 

munur er á hljóðferlanotkun barna eftir aldri. Þó svo að ferlið sé aðeins í notkun hjá yngstu 

aldurshópunum kemst það ekki á lista yfir algengustu hljóðferlin enda er hljóðferlanotkun yngri barna 

mun meiri en þeirra eldri. Hjá eldri börnum eru færri ferli í notkun og því er minni eða nánast engin 

samkeppni um að komast á slíkan lista. Þó svo að lokhljóðun sé ekki beitt í miklum mæli nær það að 

halda velli og er eitt fárra ferla sem enn má finna virkt meðal elstu barnanna. 

Tannhljóðun og framstæð tunga (smámæli) eru ferli sem eru algeng hjá öllum aldurshópum og 

jafnframt þau tvö ferli sem eru algengust hjá börnum í elstu aldurshópunum þremur. Því til 

staðfestingar má líta á töflu 5 þar sem sést að þessi tvö hljóðferli hafa einna hæsta hlutfallið meðal 

elstu barnanna. Líkt og fram kom í fræðilegri umfjöllun hér að framan eru /r/ og /s/ í hópi þeirra hljóða 

sem börn eiga einna erfiðast með að tileinka sér og lærast þau gjarnan seint. Tannhljóðun og 

framstæð tunga eru einmitt ferli sem algengt er að börn beiti til að auðvelda sér myndun þessara 

tveggja hljóða þegar þau hafa ekki náð valdi á réttri myndun þeirra. Það vekur því ekki furðu að einmitt 

þessi hljóðferli séu svo algeng í tali eldri barna þegar horft er til þess hve seint hljóðin lærast miðað við 

önnur hljóð. 

Hljóðferlin bakhljóðun og framhljóðun ná bæði á lista yfir fimm algengustu ferli elstu 

aldurshópanna þriggja. Raunar er framhljóðun eitt af fimm algengustu ferlum allra aldurshópanna, 

nema þess næstelsta þar sem það lendir í sjötta sæti. Bakhljóðun er jafnframt næstalgengasta 

hljóðferli barna á aldrinum 4;0-4;5 ára og er svo orðið algengasta ferli barna sem eru árinu eldri eða 

5;0-5;5 ára. Áhugavert er að sjá hvernig notkun hljóðferlisins fellur nánast brott úr tali barna í 

aldurshópnum þar á milli, eða hjá börnum á aldrinum 4;6-4;11 ára. Þetta má einnig sjá í töflu 5 þar 

sem hlutfall ferlisins er aðeins 3,6% hjá aldurshópnum og nær ekki viðmiðum til að teljast vera í 

notkun. Líklegt þykir að tilviljun ein hafi ráðið för og að ástæður þessa megi rekja til úrtaksins, frekar 

en að þetta sé almennt tilfellið þegar kemur að notkun þessa hljóðferlis.  

Það vakti athygli rannsakanda að sjá hversu gríðarlega algeng framhljóðun orðsins bangsi var 

hjá börnum af öllum aldurshópum. Í stað þess að segja [pauŋsɪ] eða [pauŋksɪ] verður framhljóðun á 

nefhljóðinu og börnin segja [paunsɪ]. Ber þetta vott um að börn eigi erfitt með að átta sig á 

uppgómmælta hljóðinu (hljóðunum), jafnvel við tæplega átta ára aldur. Hér ber að taka fram að deila 

má um hvort hugsanlega sé rétt að kalla hljóðferlið samlögun í stað framhljóðunar. Sé það greint sem 

framhljóðun er litið svo á að frávikið felist í því að myndun nefhljóðsins færist framar en sé það greint 

sem samlögun er litið svo á að nefhljóðið taki myndunarstað eftirfarandi samhljóðs, þ.e.a.s. /s/. 

Ákveðið var að fylgja fyrirmynd doktorsrannsóknar Þóru (2008) og greina ferlið sem framhljóðun. Þá 

má einnig velta upp þeim möguleika hvort fyrirmynd orðsins í tali fullorðinna sé ekki nægilega skýr í 

samfelldu tali. Svo virðist vera sem framburðurinn [paunsɪ] komi einnig fyrir í máli fullorðinna. Raunar 

má finna mýmörg dæmi um ritháttinn „bánsi“ og „bánsar“ á internetinu. Þetta bendir til að í einhverjum 
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tilvikum sé hugsanlega ekki um hljóðferli að ræða heldur hafi barnið nákvæmlega þessa baklægu gerð 

að takmarki, að fyrirmynd hinna fullorðnu. 

Þá var framhljóðun lokhljóða talsvert algeng, sbr. nagli [naklɪ > natlɪ], kona [kʰɔːna > tʰɔːna] og 

fugl [fʏkl̥ > fʏtl̥]. Eðli ferlisins virðist breytast frá því að koma fram í stökum hljóðum og klösum yfir í að 

eftirstöðvar þess finnist bara í klösum. Lokhljóðin urðu einnig iðulega fyrir bakhljóðun, sbr. bíll [pitl̥ > 

pikl̥], kíkja [cʰiːca > cʰiːka] og draugur [trœyːɣʏɹ̥ > kðœyːɣʏɹ̥]. Í einstaka tilvikum komu upp álitamál um 

hvort greina ætti bakhljóðun eða samlögun gómmæltra hljóða. Dæmi um slík tilvik koma t.d. fram í 

orðunum slanga [stlauŋka > sklauŋka] og strákur [strauːkʏɹ̥ > skrauːkʏɹ̥] þar sem ekki liggur ljóst fyrir 

hvort bakhljóðunin orsakist af afturvirkri samlögun, þ.e. að gómmælta hljóðið aftar í orðinu liti lokhljóðið 

sem stendur framar. Við hljóðferlagreininguna var hvert og eitt tilfelli metið eftir því hvort bakhljóðun 

væri algeng í tali viðkomandi barns eða ekki. 

Tafla 8 sýnir aðeins þau ferli sem töldust vera virk út frá þriggja tilvika viðmiðunarreglunni. Líkt 

og áður hefur komið fram má í töflu 6 finna fjögur ferli til viðbótar sem metin voru virk á annan hátt. Í 

töflunni kemur fram að þau eru ekki síður algeng í tali barna, ekki hvað síst hljóðferlið röddun 

óraddaðs hljóðs, sem er virkt og mikið notað af börnum í öllum aldurshópum. Í Málhljóðaprófi ÞM 

kemur ferlið fram í orðinu hnífur. Óraddað /n/ virðist lærast mjög seint hjá börnum og sem ráð við því 

að geta ekki afraddað nefhljóðið beita börn hljóðferlinu og radda hljóðið. Athyglisvert er að börn læra 

afröddunina almennt miklu fyrr í innstöðuklösum heldur en í framstöðuklösum. Ef litið er á gögn úr 

stöðlunarrannsókn Þóru Másdóttur (2014) má sjá að hljóðasamböndin /-ŋ̊k-/ og /-m̥p-/ í orðunum 

banka og lampi koma mun fyrr fram í tali barna. Sé miðað við 75% tileinkunarmörk hafa börn á fjórða 

aldursári náð valdi á þeim. Þetta rímar við tileinkun stakra hljóða sem börn læra almennt fyrr í inn- og 

bakstöðu heldur en í framstöðu, líkt og fram kom í umfjöllun um hljóðfræðilega máltöku í kafla 1.2. 

Hljóðavíxl er annað algengt ferli sem hátt hlutfall barna í nánast öllum aldurshópum beita. 

Ferlið kemur fyrir í orðinu blaðra í framburðarprófinu, en /-ðr-/ klasinn er flókinn og vefst gjarnan fyrir 

börnum. Í tali yngri barna er annað hljóð klasans yfirleitt fellt brott en eftir því sem börn eldast eru þau 

líklegri til að víxla hljóðunum.  

Þá má nefna ferlið varahljóðun sem einnig telst nokkuð algengt í tali barna. Í 

framburðarprófinu kemur ferlið einna helst fram í orðinu þumall sem verður [fʏːmatl̥]. Raunar má velta 

upp þeim möguleika hvort hér sé hugsanlega um afturvirka samlögun að ræða þar sem önghljóðið 

tekur upp myndunarstað nefhljóðsins og verður varamælt. Það verður þó að teljast hæpið þar sem 

varahljóðun, þ.e. /θ/ verður [f], er algeng í tali barna á leikskólaaldri (sjá t.d. Indriða Gíslason, o.fl. 

1986; Þóru Másdóttur, 2008). Hugsanlega hefði verið betra ef annað próforð hefði orðið fyrir valinu svo 

ekki léki vafi á hvaða hljóðferli væri á ferðinni. Það virðist þó ekki vera um auðugan garð að gresja 

þegar kemur að orðum sem byrja á /θ/ sem börn bæði þekkja og auðvelt er að laða fram með mynd. 

Setji barn [f] í stað /θ/ er mikilvægt fyrir talmeinafræðing að athuga framburð barna á fleiri orðum sem 

byrja á /θ/ til að ganga úr skugga um hvaða hljóðferli er að verki. 

Nefhljóðun er ferli sem gjarnan kemur fyrir í tali yngri barna. Í stað hliðarhljóðsins í orðinu elda 

setja börn nefhljóð, svo úr verður [ɛnta]. Ferlið var nefnt einföldun samhljóðaklasa í rannsókn Þóru 

Másdóttur (2008), en þar sem enska hugtakið cluster simplification þykir ekki hafa sömu merkingu var 

ákveðið að kalla ferlið nefhljóðun í þessari rannsókn. 
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Þessi fjögur ferli sem hér hafa verið rædd eru öll nokkuð algeng í tali barna, misjafnlega þó. 

Að teknu tilliti til þeirra við útreikning á fimm algengustu ferlum í tali barna eftir aldurshópum, líkt og í 

töflu 8, gefur auga leið að ásýnd töflunnar breytist til muna. Sjá má tillögu að nýrri töflu hér að neðan. 

Hljóðferli sem ekki ná ≥10% viðmiðunarmörkum til að teljast vera í notkun eru skáletruð. 

 

Tafla 12. Fimm algengustu hljóðferli í tali barna sem teljast virk í hverjum aldurshópi fyrir sig, að meðtöldum 
hljóðferlum sem voru undanskilin viðmiðunarreglu. 

    Aldurshópar    

Virk 
hljóð-
ferli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Brottfall 
hljóðs úr 
samhljóða-
klasa 

Röddun 
óraddaðs 
hljóðs 

Röddun 
óraddaðs 
hljóðs 

Röddun 
óraddaðs 
hljóðs 

Röddun 
óraddaðs 
hljóðs 

Röddun 
óraddaðs 
hljóðs 

Röddun 
óraddaðs 
hljóðs 

Röddun 
óraddaðs 
hljóðs 

Röddun 
óraddaðs 
hljóðs 

2 Röddun 
óraddaðs 
hljóðs 

Brottfall 
hljóðs úr 
samhljóða-
klasa 

Vara-
hljóðun 

Hljóðavíxl Vara-
hljóðun 

Hljóðavíxl Hljóðavíxl Hljóðavíxl Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

3 Tann- 
hljóðun 

Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Brottfall 
hljóðs úr 
samhljóða-
klasa 

Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Tann-
hljóðun 

Bakhljóðun Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Fram-
hljóðun 

4 h-hljóðun 
(samhl. 
klasi) 

Vara-
hljóðun 

Tann-
hljóðun 

Bakhljóðun Brottfall 
hljóðs úr 
samhljóða-
klasa 

Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Tann-
hljóðun 

Tann-
hljóðun 

Bakhljóðun 

5 Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Tann-
hljóðun 

Framstæð 
tunga 
(smámæli) 

Tann-
hljóðun 

Hljóðavíxl Vara-
hljóðun 

Bakhljóðun 

 
Bakhljóðun Hljóðavíxl 

Skýring á aldurshópum. 1 = 2;6-2;11, 2 = 3;0-3;5, 3 = 3;6-3;11, 4 = 4;0-4;5, 5 = 4;6-4;11, 6 = 5;0-5;5, 7 = 5;6-5;11,  
8 = 6;0-6;11, 9 = 7;0-7;11 
 

 

Taflan sýnir hversu gífurlega ríkjandi hljóðferlið röddun óraddaðs hljóðs er í tali barna af öllum 

aldurshópum. Þá verða hljóðavíxl mjög algeng við og upp úr fjögra ára aldri. Varahljóðun nær einnig 

inn á lista fimm algengustu hljóðferla hjá fjórum aldurshópum af níu. Það hljóðferli sem helst datt út á 

kostnað hinna nýju var framhljóðun, en það datt út hjá alls sjö aldurshópum. Þá þurftu ferlin h-hljóðun 

(samhljóðaklasi), brottfall hljóðs úr samhljóðaklasa, framstæð tunga (smámæli), framgómun, 

tannhljóðun, lokhljóðun og hliðarhljóðun öll að lúta í lægra haldi fyrir nýju ferlunum. 

5.1.1.3 Samantekt virkra hljóðferla 

Líkt og fram kom í fræðilegri umfjöllun hér að framan hafa hljóðferli í íslensku aðeins verið könnuð að 

takmörkuðu leyti, annars vegar í tali 28 barna á aldrinum 2;4 og 3;4 í doktorsrannsókn Þóru Másdóttur 

(2008) og hins vegar hjá níu börnum á aldrinum 2;0-2;1 árs í athugun Hildigunnar Kristinsdóttur 

(2007). Börnin í athugun Hildigunnar voru um hálfu ári yngri en yngstu börn þessarar rannsóknar og 

því eru þau ekki heppileg til samanburðar þar sem mikill þroski og þróun hljóðkerfisins á sér stað á 
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þessum aldri. Börnin í rannsókn Þóru eru sambærileg yngstu tveimur aldurshópum þessarar 

rannsóknar í aldri og því er hægt að bera saman niðurstöður rannsóknanna tveggja upp að vissu 

marki. Í rannsókn Þóru kom fram að langalgengasta hljóðferli barna af báðum aldurshópum væri 

brottfall hljóðs úr samhljóðaklasa. Sú var einnig raunin hjá yngsta aldurshópi þessarar rannsóknar og 

var ferlið það annað algengasta hjá næstyngsta aldurshópnum. Þá var einnig algengt að yngri 

hópurinn í rannsókn Þóru einfaldaði samhljóðaklasa, felldi brott hljóð úr beygingarendingu og beitti h-

hljóðun í samhljóðaklösum. Þessi hljóðferli höfðu þó minnkað til muna ári seinna en þá voru önnur 

orðin algengari, s.s. framstæð tunga, varahljóðun og tannhljóðun. Eins og fram hefur komið hér að 

ofan var h-hljóðun í samhljóðaklösum einnig algengt hljóðferli meðal yngri aldurshópa þessarar 

rannsóknar. Í töflu 5 má sjá að brottfall hljóðs úr beygingarendingu var sömuleiðis algengt hljóðferli 

meðal yngstu tveggja aldurshópa rannsóknarinnar, þó svo að það hafi ekki verið eitt af þeim 

algengustu. Tafla 6 sýnir algengi nefhljóðunar, sem er í samræmi við niðurstöður Þóru (þar kallaðist 

ferlið einföldun samhljóðaklasa), og taflan sýnir einnig nærri helmingshlutfall varahljóðunar hjá 

aldurshópnum 3;0-3;5 ára sem samsvarar eldri aldurshópnum í rannsókn Þóru. Þá hefur algengi 

tannhljóðunar og framstæðrar tungu verið rætt hér að framan sem hvoru tveggja er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Þóru.  

5.1.2 Hljóðferlanotkun 

Í seinni hluta niðurstöðukaflans var leitast eftir að skoða nánar hljóðferlanotkun barna 

stöðlunarúrtaksins, bæði heildarnotkun ferla og einnig eðli ferlanna. Heildarfjöldi hljóðferla, notuð af 

börnum á mismunandi aldursbilum, var tekinn saman annars vegar óháð því hvort hljóðferlin töldust 

virk og hins vegar aðeins fjöldi virkra ferla. Áfram var þó miðað við ≥10% regluna. 

Mynd 2 sýnir greinilega fækkun á fjölda hljóðferla milli aldursbilanna þriggja og gefur skýra 

mynd af því hvernig börn beita færri hljóðferlum í tali sínu eftir því sem þau eldast. Svipaða þróun má 

greina hvort sem ferlin teljast virk eða ekki. Af myndinni að dæma og í ljósi niðurstaðnanna hér að 

framan má álykta að meiri regluleika gæti í hljóðferlanotkun eldri barna. Að sama skapi gætir meiri 

breytileika hjá yngri börnum. Einnig má ætla að breytileika gæti í tali barna með málhljóðaröskun og 

eftir því sem röskunin er alvarlegri má búast við meiri breytileika. 

Vert er að taka fram að myndinni er aðeins ætlað að sýna fjölda hljóðferlanna sem börn nota, 

en hún veitir ekki upplýsingar um það hversu algeng ferlin eru eða að hversu miklu leyti þau eru notuð.  

5.1.2.1 Atkvæðagerð 

Ýmis hljóðferli sem börn beita hafa áhrif á atkvæðagerð orða. Algengt er að börn felli brott hljóð eða 

atkvæði úr orðum og einnig eru tilvik þess að börn bæti hljóðum inn í orð. Þá geta önnur hljóðferli 

jafnframt haft áhrif á atkvæðagerð, s.s. aðblástursleysi eða viðbættur aðblástur, samruni (e. 

coalescence), tilfærsla (e. migration) og hljóðavíxl. Hér voru öll hljóðferli sem talin voru hafa áhrif á 

atkvæðagerð orða tekin saman og hlutfall þeirra kannað hjá ólíkum aldurshópum. Í töflu 9 sést hversu 

hátt hlutfall barna beitir virkum hljóðferlum sem hafa áhrif á atkvæðagerð. Niðurstöðurnar sýna að allt 

fram að fjögra og hálfs árs aldri beitir nánast helmingur barna virkum hljóðferlum sem hafa áhrif á 

atkvæðagerð. Eftir það lækkar hlutfallið niður í fjórðung og fimmtung barna, þó undantekning sé við 
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fimm ára aldurinn sem, líkt og áður hefur verið rætt, skýrist líklega af úrtakinu (sjá 5.1.1.1). Börn elsta 

aldurshópsins beita engum virkum hljóðferlum af þessum toga. 

 Taka ber fram að sum hljóðferlanna eru mun meira notuð en önnur. Algengasta hljóðferlið 

meðal þessara 14 er án nokkurs vafa brottfall hljóðs úr samhljóðaklasa. Ef litið er á töflu 5 má sjá að 

það er það hljóðferli sem yngstu þrír aldurshóparnir beita í mestum mæli. Ekki aðeins er það notað af 

mörgum börnum heldur kemur það einnig oft fyrir í tali barna, þ.e. því er oftar en ekki beitt í mörgum 

orðum. Fleiri algeng hljóðferli eru t.d. brottfall staks samhljóðs í bakstöðu (beygingarending), brottfall 

staks samhljóðs í bakstöðu (stofnorð), hljóðavíxl og samlögun. Dæmi um hljóðferli sem eru óalgeng 

eru brottfall staks samhljóðs í framstöðu og brottfall áherslulítils atkvæðis í fjölkvæðum orðum. Skýrist 

það hugsanlega af því að fá tækifæri til notkunar slíkra ferla gáfust í orðunum sem voru prófuð. Enn á 

eftir að eiga sér stað úrvinnsla á fjölkvæðum orðum Málhljóðaprófs ÞM en að henni lokinni er líklegt að 

hljóðferlum er varða hljóðavíxl og brottfall áherslulítilla atkvæða komi til með að fjölga. 

5.1.2.2 Skiptihljóðun 

Algengt er að börn skipti einu hljóði út fyrir annað, t.d. vegna þess að myndun markhljóðsins er ekki á 

valdi barnanna eða þá að börnin eigi erfitt með að mynda hljóðið þegar það kemur fyrir í ákveðinni 

stöðu innan orðs. Alls voru 22 hljóðferli, sem fela í sér skiptihljóðun, greind og tekin saman í eitt. 

Hlutfall barna sem beittu skiptihljóðun var skoðað með tilliti til aldurs. Tafla 10 sýnir hversu gríðarlega 

algeng skiptihljóðun er í tali barna á öllum aldri. Í yngstu aldurshópunum tveimur beita öll börn 

skiptihljóðun sem virku hljóðferli og jafnvel í elsta aldurshópnum er ferlið virkt í tali rétt tæplega 

helmings barnanna. Hafa hljóðferlin röddun óraddaðs hljóðs og framstæð tunga (smámæli) þar mest 

um að segja. Þetta má telja mjög merkar niðurstöður sem segja okkur að hljóðkerfi 7 ára barna er 

frábrugðið hljóðkerfi fullorðinna. Sú staðreynd kallar á frekari rannsóknir, þar sem forvitnilegt væri að 

skoða áframhaldandi hljóðkerfisþróun í úrtaki barna af eldri aldursstigum. 

Ljóst er að ferlin 22 sem teljast til skiptihljóðunar hafa ekki öll sama vægi í hlutfallstölunum 

sem sjá má í töflu 10. Algengustu ferlin eru röddun óraddaðs hljóðs, framstæð tunga (smámæli) og 

tannhljóðun, en meðal annarra algengra ferla eru bakhljóðun, framhljóðun, framgómun, h-hljóðun 

(samhljóðaklasar) og varahljóðun.  

Eins og áður hefur verið minnst á eru sum ferli algengari en önnur vegna þess að orðin sem 

prófuð eru með framburðarprófinu gefa fleiri tækifæri til myndunar ákveðinna ferla fram yfir önnur. Í 

ljósi þess væri athyglisvert að skoða skiptihljóðunarferlin út frá stöðu hljóða innan orða. Ætla má að ef 

önnur orð hefðu verið valin í prófið hefði hugsanlega ekki verið tækifæri fyrir viss hljóðferli til að birtast. 

Sem dæmi má nefna orðið peli sem gefur færi á innskoti /j/ á milli lokhljóðs og /ɛ/ sem á eftir kemur. Ef 

orðið pabbi hefði þess í stað orðið fyrir valinu hefði hljóðferlið innskot samhljóðs ekki komið fram. Þess 

ber þó að geta að /ɛ/ er í þessu umhverfi gjarnan hljóðritað sem tvíhljóð ([ɪɛ]) og þess vegna ætti 

hugsanlega fremur að tala um klofið tvíhljóð (Kristján Árnason, 2005). Þessu tengt má einnig minnast 

á mikilvægi þess að skoða eðli frávika sem koma fram í klösum. Áhugavert er að skoða nánar hvaða 

hljóðum er skipt út, t.d. C1 eða C2, og af hvaða toga skiptin eru, þ.e. hvort skiptihljóðin eigi einhverja 

aðgreinandi þætti sameiginlega (sjá t.d. Þóru Másdóttur, 2018). 
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5.1.2.3 Samlögun 

Síðasti flokkur hljóðferla sem skoðaður var kallast samlögun. Samlögun getur verið framvirk, þegar 

hljóð framarlega í orði hefur áhrif á hljóð aftar í orðinu, eða afturvirk, þegar hljóð aftarlega í orði hefur 

áhrif á hljóð framar í orðinu, gjarnan þvert á atkvæði. Þegar börn samlaga hljóð breytist 

myndunarstaður hljóðsins og tekur að líkjast myndunarstað þess hljóðs sem það líkir eftir. Raunar 

getur samlögun tekið til hvers konar hljóðkerfisþátta, ekki eingöngu myndunarstaðar. Jafnvel þótt 

samlögun sé almennt greind óháð myndunarhætti og myndunarstað væri ekki úr vegi að greina á milli 

samlögunar varamæltra, gómmæltra, tannbergsmæltra og nefmæltra hljóða við fyrirlögn 

framburðarprófsins. Hér var þó hvers kyns samlögun tekin saman í eitt og má sjá hlutfall barna sem 

beittu henni í töflu 11. Þar sést að samlögun er algengust hjá yngsta aldurshópnum en upp úr þriggja 

ára aldri er notkun hennar takmörkuð og greinist hún ekki virk hjá börnum eftir fjögra og hálfs árs 

aldur. 

5.1.3 Kostir og takmarkanir hljóðferlagreiningar 

Takmarkanir hljóðferlagreiningar hafa helst verið taldar fólgnar í því að hún veitir ekki skýringu á 

frávikum heldur þjónar hún aðeins lýsandi hlutverki. Með hljóðferlagreiningu er þannig ekki hægt að 

segja til um það af hverju vandinn stafar heldur er aðeins hægt að veita lýsingu á honum.  

Með hljóðferlagreiningu eru niðurstöður framburðarprófa greindar með tilliti til ákveðinna ferla 

sem koma fram í tali barna. Ferlin má líta á sem tilhneigingu barna til einföldunar í tali. Leitast er eftir 

að greina mynstur í frávikum sem koma fram í framburði og horft er til þátta sem hafa áhrif á 

málhljóðamyndun, t.d. myndunarstaðar, myndunarháttar, stöðu innan orðs og atkvæðagerðar. 

Hljóðferlagreining skoðar framburðarfrávik út frá öðrum og fleiri sjónarmiðum en gert er með 

hefðbundinni villutalningu og getur því veitt víðtækari upplýsingar um eðli frávika. Hún getur þannig 

náð að fanga frávik í tali barna sem ekki greinast þegar aðeins er litið til framburðar stakra hljóða. 

Hljóðferlagreining er sú aðferð sem einna mest er notuð við að greina framburðarfrávik hjá börnum í 

löndum víða um heim. Vinsældir hennar má eflaust þakka ofangreindu klínísku gildi og þar með 

gagnsemi aðferðarinnar. Vegna útbreiðslu aðferðarinnar er grundvöllur til samanburðar á 

hljóðferlanotkun barna víðsvegar um heim. Þannig getur hljóðferlagreining veitt innsýn inn í hljóðkerfi 

og hljóðþróun barna af ólíkum uppruna. Með rannsókn þessari og hinni viðamiklu gagnasöfnun sem 

lagt var í fyrir stöðlun Málhljóðaprófs ÞM er nú kominn efniviður til áframhaldandi rannsókna á 

hljóðferlanotkun íslenskra barna og samanburðar við erlend tungumál. 

5.1.4 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknarinnar – vangaveltur í lok 
rannsóknar 

Framkvæmd rannsóknarinnar sem hér hefur verið til umfjöllunar gekk að mestu leyti vel fyrir sig. Unnið 

var með fyrirliggjandi gögn og því þurfti ekki að efna til gagnasöfnunar sem sparaði bæði tíma og 

fyrirhöfn. Þó má nefna að úrtakið, þó í heild hafi mátt telja nokkuð stórt, þyrfti e.t.v. að vera stærra til 

að endurspegla þýðið betur. Þegar úrtakinu var skipt í aldurshópana níu var hver hópur talsvert 

fámennur sem leiddi til þess að hver og einn einstaklingur hafði mikið vægi. Þá hefði mögulega mátt 
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líta til frammistöðu barnanna og hreinsa úrtakið af svokölluðum útlögum, þ.e. börn sem teljast óvenju 

slök miðað við jafnaldra og hafa hugsanlega leitt til skekkju í niðurstöðum. 

 Í einstaka tilvikum lá ekki ljóst fyrir hvernig flokka ætti frávik barnanna, sér í lagi ef þau voru 

mikil og ,óvenjuleg'. Þetta er einmitt einn af vanköntum hljóðferlagreiningar, ef svo má að orði komast. 

Ýmis frávik í tali barna getur verið vandasamt að greina en þá reynir á klínískt innsæi 

talmeinafræðings auk þess sem hægt er að gera frekari prófanir á þeim orðum eða hljóðum sem 

barnið á í mestum erfiðleikum með. 

 Við greiningu gagnanna komu upp ýmis ferli sem áhugavert væri að skoða nánar, en ekki 

gafst rúm til að fjalla um hér að framan. Má þar t.d. nefna svokallað beygingarlegt misræmi sem felur í 

sér breytingar á beygingarendingu orða. Börn áttu það til að bæta við atkvæði í enda orðs, endurtaka 

atkvæði eða fella brott samhljóðaklasa í bakstöðu orða. Sem dæmi má nefna hús [huːs > huθːʏɹ̥], 

blaðra [plaðra > plaːðaða] og þumall [θʏːmatl̥ > θʏːma]. Við greiningu gagnanna voru slíkar breytingar 

allar greindar sem eitt hljóðferli. Deila má um hvort rétt hafi verið að einfalda greininguna með þessum 

hætti en það þótti í lagi þar sem rannsóknin var framkvæmd í klínískum tilgangi. Líkast til væri réttara 

að aðgreina þessi ferli í fræðilegum rannsóknum. Ein ástæða þess að ekki var fjallað um notkun 

ferlisins í niðurstöðukafla er sú að það kom ekki nægilega oft fyrir til að teljast virkt nema í tali fáeinna 

barna. Þó svo að ferlið hafi ekki uppfyllt viðmið til að teljast virkt var notkun þess talsverð. Ferlið var 

algengast í tali yngstu barnanna en strax við þriggja og hálfs árs aldur dró úr notkun þess þó svo að 

það hafi enn verið í notkun hjá börnum upp að fimm til fimm og hálfs árs aldri. Niðurstöður þessar eru 

áhugaverðar í ljósi þess hversu íslenskan er ríkt beygingarmál og því verður ávallt að skoða 

hljóðkerfið í tengslum við beygingarkerfið. 

 Eitt meginmarkmið þessarar rannsóknar var að greina stöðlunarúrtak Málhljóðaprófs ÞM út frá 

hljóðferlagreiningu og hefur það nú verið gert. Er það jafnframt í fyrsta sinn sem tal íslenskra barna á 

svo breiðu aldursbili hefur verið greint með aðferðinni. Niðurstöður greiningarinnar gefa innsýn inn í 

hljóðkerfi íslenskra barna og þróun þess. Gögnin sjálf verða þó seint fullgreind, þau má skoða út frá 

ýmsum hliðum og má segja að þau séu í raun ótakmörkuð uppspretta nýrra vangaveltna.   



  

54 

6 Ályktanir 

Í lokin er rétt að líta yfir farinn veg og taka saman það helsta sem til umfjöllunar hefur verið. Markmið 

þessa verkefnis var að greina stöðlunargögn Málhljóðaprófs ÞM út frá hljóðferlagreiningu og stíga um 

leið fyrstu skrefin í átt að þróun aldursbundinna viðmiða fyrir hljóðferli í tali íslenskra barna á aldrinum 

tveggja til átta ára (2;6-7;11). Börnum úrtaksins var skipt í níu aldurshópa og hljóðferlanotkun og þróun 

hennar skoðuð í hverjum þeirra. 

 Niðurstöðurnar sýndu að virkum hljóðferlum í tali barna fækkaði í samræmi við aukinn aldur. 

Munur á meðaltali virkra hljóðferla mældist marktækur á milli yngsta og elsta aldurshóps auk þess sem 

marktækur munur mældist á milli fleiri hópa, sér í lagi þeirra yngstu. Rjáfuráhrifa tók að gæta hjá elstu 

aldurshópunum, sem er eðlilegt í ljósi þess að hljóðkerfið þróast mest og hraðast á fyrstu árunum en 

síðan hægist á og þroskinn verður jafnari eftir því sem börn eldast. Almennt lækkaði einnig hlutfall 

barna sem beittu hljóðferlum með auknum aldri. Þó mátti greina öfuga þróun í tilviki nokkurra hljóðferla 

sem skýrist af eðlilegum þroskabreytingum í hljóðkerfi barna þegar þau eru farin að átta sig á 

atkvæðagerð og hljóðum orðanna en hafa enn ekki náð valdi á réttri myndun þeirra.  

Algengustu virku hljóðferli í tali barna voru mörg hver breytileg eftir aldri en önnur voru algeng 

hjá öllum aldurshópum. Ferlið röddun óraddaðs hljóðs var gegnumgangandi eitt algengasta hljóðferli 

barna í öllum aldurshópum vegna þess að börn hafa almennt ekki náð færni í að afradda /n/ í orðum 

eins og hnífur. Brottfall hljóðs úr samhljóðaklasa var algengast hjá yngri börnum en eftir því sem 

börnin urðu eldri dró úr notkun þess. Hljóðavíxl voru algeng hjá eldri börnunum og bakhljóðun í vissum 

hljóðasamböndum kom sömuleiðis fyrir hjá þeim. Þá má nefna ferlin framstæð tunga (smámæli) og 

tannhljóðun sem komu fyrir hjá nánast öllum aldurshópum og voru ein fárra hljóðferla sem ílengdust 

hjá elstu aldurshópunum og voru einna algengust í tali þeirra. Þetta samræmist bæði niðurstöðum 

Indriða og félaga (1986) og Önnu Maríu Gunnarsdóttur (1994). Þegar flokkar hljóðferla voru skoðaðir 

mátti sjá að skiptihljóðun var algengust hjá börnum í öllum aldurshópum, þ.e. hæst hlutfall barna í 

öllum aldurshópum beitti einhvers konar skiptum á hljóðum. Breyting á atkvæðagerð var sá flokkur 

hljóðferla sem á eftir kom. Slík ferli voru algengust meðal yngri barna en með auknum aldri dró úr 

notkun þeirra. Fram að fjögra til fjögra og hálfs árs aldri var ferlum sem höfðu áhrif á atkvæðagerð beitt 

af u.þ.b. helmingi barna eða meira. Þriðji og síðasti flokkur hljóðferla sem var til skoðunar var 

samlögun. Hennar gætti nánast eingöngu í tali yngstu barnanna. 

Með hljóðferlagreiningu á stöðlunarúrtaki Málhljóðaprófs ÞM og niðurstöðum þessarar 

rannsóknar hefur verið lagður grunnur að þróun aldursbundinna viðmiða svo unnt verði að beita 

hljóðferlagreiningu við mat á niðurstöðum framburðarprófsins. Skapaður hefur verið grundvöllur til 

frekari úrvinnslu og áframhaldandi þróunar viðmiðanna, sem síðar munu verða prófuð á úrtaki sem 

talið er endurspegla þýði íslenskra barna. Fróðlegt væri að gera athugun á hljóðferlanotkun barna með 

staðfesta málhljóðaröskun og bera saman við hljóðferlanotkun barna með dæmigerðan málþroska.  
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Fylgiskjal 1. Breyting á atkvæðagerð 

Hljóðferli Dæmi 

Brottfall hljóðs úr samhljóðaklasa scɪːp -> cɪːp, plaðra -> plarːa 

Brottfall staks samhlj. í bakstöðu 
(beygingarending) fɪskʏɹ̥-> fɪskʏ 

Brottfall staks samhlj. í framstöðu huːa -> uːa 

Brottfall staks samhlj. í bakstöðu (stofnorð) sœːx -> sœː 

Innskot samhljóðs pʰɛːlɪ -> pʰjɛːlɪ 

Brottfall  áherslulítils atkvæðis í fjölkvæðum 
orðum souːlklɛːrœyɣʏ -> souːlklɛːrʏ 

Brottfall atkvæðis í beygingarendingum maːðʏɹ̥ -> maːð 

Hljóðavíxl plaðra -> plarða, kʰar̥tapla -> kʰar̥patla 

Aðblástursleysi tuhka -> tukːa 

Brottfall staks samhlj. í innstöðu flʏːɣa -> flʏːa 

Viðbættur aðblástur/aukaaðblástur klʏcːɪ -> klʏhcɪ  

Samruni flʏːɣa -> l̥ʏːɣa, sviːn -> fiːn, θriːɹ̥ -> r̥iːɹ̥ 

Tilfærsla pɔl̥tɪ -> plɔhtɪ, flʏːɣa -> fʏːla 

Innskot sérhljóðs plouːm -> pəlouːm 
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Fylgiskjal 2. Skiptihljóðun 

Hljóðferli Dæmi 

Nefhljóðun ɛlta -> ɛnta 

h-hljóðun (stök hljóð í framstöðu) faːta -> haːta 

Tannhljóðun rɪkniŋk -> ðɪkniŋk, kʰʏpːaɹ̥ -> kʰʏpːaθ 

h-hljóðun (samhljóðaklasar) çar̥ta -> çahta, hɛstʏɹ̥ -> hɛhtʏɹ̥ 

Varahljóðun (f/v hljóðun) θʏːmatl̥ -> fʏːmatl̥, stlɛːðɪ -> stlɛːvɪ 

Framstæð tunga (smámæli) souːl̥ -> θouːl̥ eða s̪ouːl̥ 

Afblástur/fráblástursleysi kʰɔːna -> kɔːna 

Framhljóðun kʰɔːna -> tʰɔːna, fʏkl̥ -> fʏtl̥ 

Lokhljóðun  sauːpa -> tʰauːpa, flʏːɣa -> flʏːka 

s-hljóðun (blísturshljóðun) θʏːmatl̥ -> sʏːmatl̥, pɔl̥tɪ -> pɔstɪ 

Framgómun rɛnːa -> jɛnːa, haixt -> haiçt 

Hliðarhljóðun rɛnːa -> lɛnːa 

Röddun óraddaðs hljóðs n̥iːvʏɹ̥ -> niːvʏɹ̥ (ciːrafɪ -> ciːravɪ) 

Bakhljóðun/gómhljóðun tʰœnː -> kʰœnː, hɛtla -> hɛkla 

Kokhljóðun (úfmæli; skroll) rɛnːa -> ʀɛnːa 

Önghljóðun tʰrɔmːa -> θrɔmːa 

Afröddun aːvɪ -> aːfɪ 

Tvívaramæli aːvɪ -> aːwɪ 

Fráblástur plouːm -> pʰlouːm 

Sveifluhljóðun plouːm -> prouːm 

h-hljóðun í bakstöðu sœːx -> sœh 

Höggmæli (raddbandaönghljóð) haixt -> haiʔ 

 
 
 


