
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Hvernig er barni kleift að tileinka sér mál? 
 

 

 
 

 

Bylgja Rós Rúnarsdóttir / Ragna Gréta Eiðsdóttir 
 

 

 

 
 

HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ 
 
 
 
 
Lokaverkefni til 
 
BA gráðu í sálfræði 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sálfræðideild 
 
Maí 2020



 
 

 

 
 

Hvernig er barni kleift að tileinka sér mál? 
 

 
 

 
Bylgja Rós Rúnarsdóttir 

Ragna Gréta Eiðsdóttir 

 

 
12 eininga lokaverkefni  

 sem er hluti af 

Bachelor of Arts-prófi í Sálfræði 

 

 

 

 

Leiðbeinandi 

Árni Gunnar Ásgeirsson 

 

 

 

 

 

 

Sálfræðideild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, 18. maí 2020 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Titill: Hvernig er barni kleift að tileinka sér mál? 

Stuttur titill: Máltaka barna 

12 eininga lokaverkefni sem er hluti af Bachelor of Arts-prófi í Sálfræði 

 

Höfundarréttur © 2020  Bylgja Rós Rúnarsdóttir og Ragna Gréta Eiðsdóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Sálfræðideild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Bylgja Rós Rúnarsdóttir og Ragna Gréta Eiðsdóttir, 2020, B.A. verkefni, sálfræðideild, 

hug- og félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 48 bls. 

 

Akureyri, 18 maí, 2020 

HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ 
 
 
 
 
Lokaverkefni til 
 
prófgráðu á sérsviði (t.d. BA gráðu í sál 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÁLTAKA BARNA  ii 

Útdráttur 

Máltaka barna hefur verið fræðimönnum hugleikið viðfangsefni í langan tíma. Í þessari 

ritgerð verður leitast við að útskýra hvað gerir börnum kleift að tileinka sér mál, hvort 

máltakan sé meðfæddur eiginleiki eða lærð hegðun. Fjallað verður um máltöku sem 

séreinkenni mannsins og hún borin saman við tjáskiptakerfi dýra. Farið verður yfir virkni 

mannsheilans tengda máltöku og máltökustöðvar innan heilans útskýrðar. Farið verður yfir 

upphaf máltökurannsókna í sögulegu samhengi. Helstu kenningar um máltöku barna verða 

skoðaðar ásamt því að fjallað verður um atferlishyggju, hugræna sálfræði og félagssamskipti í 

tengslum við máltöku barna. 

Hugmyndir og kenningar B.F. Skinner, Noam Chomsky, Jean Piaget, Lev Vygotsky 

og Jerome Bruner verða skoðaðar og bornar saman. Allar kenningarnar hafa eitthvað fram að 

færa þó þær séu um margt ólíkar, þó nýtur kenning Chomsky mest stuðnings í ljósi 

rannsókna. Helsta þrætueplið liggur í spurningunni hvort máltaka sé manninum meðfædd eða 

lærð.  

Lykilorð: Máltaka barna, meðfætt máltökutæki, atferlisstefnan, hugræn sálfræði, 

félagssamskipti 
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Abstract 

Children’s language acquisition has been in the minds of scholars for a long time. In this 

essay we strive to explain what it is that gives children the ability to acquire language, 

whether language acquisition is innate or a learned behavior. Language acquisition as a 

special characteristic of humans will be covered and compared to the communication systems 

some animals possess. Functionalities of the brain that relate to language acquisition and areas 

that relate to language acquisition will be explained. The history and beginning of language 

acquisition will be covered. The main theories about language acquisition of children will be 

looked at. The areas of these theories are in the field of Behaviorism, Cognitive Psychology 

and Social interaction theory and we will look at how they relate to language acquisition of 

children.  

The ideas and theories of B.F. Skinner, Noam Chomsky, Jean Piaget, Lev Vygotsky 

and Jerome Bruner will be explored and compared, all of their theories have something to 

offer but they all differ in some way. The main disagreement between the theories is about the 

nature of language acquisition, is it an innate ability of humans or is it learned. 

Keywords: Children’s language acquisition, innate language device, behaviorism, cognitive 

psychology, social interaction theory 
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Þakkir 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar Árna Gunnari Ásgeirssyni fyrir góða leiðsögn og þá 

þolinmæði sem hann hefur veitt okkur. Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir 

ómældan stuðning við skrif á þessari ritgerð.  
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1. Inngangur  

Á örfáum árum tekst nýfæddum börnum sem hvorki skilja né tala mál að verða fær um að tjá 

sig nær fullkomlega á því tungumáli sem ríkjandi er í umhverfi þess. Máltaka barna felur í sér 

það ferli þegar börn tileinka sér móðurmál sitt í æsku. Ljóst er að máltakan er ótrúlegt afrek, 

en með því að tileinka sér tungumál hefur barnið náð tökum á ótrúlega flóknu kerfi. 

Merkilegast er þó að þeim tekst að gera það á örskömmum tíma, en flest börn eru orðin 

altalandi um 4-6 ára aldur, án nokkurrar formlegrar kennslu eða leiðsagnar. Á fullorðinsárum 

er erfitt að herma þetta eftir, en fullorðnir sem læra annað tungumál seinna á ævinni ná 

sjaldnast sama árangri og börn á máltökuskeiði. Til að mynda eiga fullorðnir oftast erfitt með 

réttan framburð, heyra ekki mun á sumum hljóðum og ná sjaldnast tökum á málfræði 

tungumálsins 

Lengi hefur verið deilt um hvernig börnum er kleift að tileinka sér mál í æsku. Er 

börnum meðfætt að læra mál? Eru einhverjir hlutar heilans sérhæfðir til að sjá um málið eða 

lærir barn tungumál á sama hátt og það lærir annað atferli? Eða lærir barnið málið einfaldlega 

af umhverfi sínu? Þessum spurningum hafa fræðimenn leitað svara við í rannsóknum sínum 

um máltöku, en um þessi atriði hefur verið mikið deilt. Í þessu samhengi er yfirleitt talað um 

vægi náttúru eða umhverfis, það er að segja eru líffræðilegar forsendur fyrir máltöku eða 

lærum við það einfaldlega af umhverfinu? 

Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir kenningum B.F. Skinner, Noam Chomsky, 

Jean Piaget, Lev Vygotsky og Jerome Bruner. Hvað felst í þessum kenningum, hver þeirra 

nýtur mest stuðnings og hvað er það í raun sem gerir barni kleift að tileinka sér mál í æsku? 
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2. Tungumálið séreinkenni mannsins  

Því hefur verið haldið fram að tungumál mannsins sé það sem greinir hann frá öðrum 

lífverum (Anderson, 2004). Færni mannsins til að læra, tala og skilja tungumál er sprottið út 

frá hugrænum hæfileikum hans og er eitt stærsta séreinkenni hans (Anderson, 2004).  

Margar dýrategundir nota táknkerfi til þess að koma boðum sín á milli. Öll eru þau þó 

töluvert einfaldari að gerð en tungumál mannsins (Anderson, 2004). Tjáskiptakerfi dýra er 

alla jafna bundið ákveðnum aðstæðum, til dæmis fæðuleit, mökun eða ótta. Tungumál 

mannsins hins vegar gerir honum kleift að tjá sig um hvað sem er, hvenær sem er, ásamt því 

að hann geti tjáð sig með líkamshreyfingum, svo sem að kinka kolli og blikka (Anderson, 

2004). Tákn dýra eru óbreytanleg og takmörkuð, á meðan að menn geta raðað upp hljóðum á 

hvern þann veg sem þeir óska og þar með búið til setningar sem eru engum takmörkunum háð 

(Anderson, 2004).  

Tjáskiptakerfi dýra eru jafn fjölbreytileg og þau eru mörg. Tjáskiptakerfi 

hunangsbýflugna hefur sem dæmi verið rannsakað, en þær tjá sig með eins konar dansi. Með 

vissum hreyfingum gefa þær frá sér staðsetningarupplýsingar (Dyer, 2002). Þegar býfluga 

kemur til baka í búið með hunangslög (e. nectar) er talið að býflugan mæli stefnuna og 

fjarlægðina að hunangslöginum út frá stöðu sólar. Þessum upplýsingum deila þær síðan með 

öðrum býflugum í búinu með því að vagga sér fram og til baka og snúa sér í vissa hringi. Út 

frá þessum dansi vita býflugurnar í hvaða átt þær eiga að fara til að finna uppruna matarins. 

Fjarlægðina fá þær út frá hversu marga hringi býflugurnar fara þegar þær framkvæma dansinn 

(Dyer, 2002). 

Rannsóknir hafa einnig verið gerðar á köllum jarðkatta (e. meerkat) og hvernig þeir tjá 

sig um yfirvofandi hættu á fjölbreytilegan hátt. Þeir eru taldir vera með mismunandi köll eftir 

því hversu nálægt rándýrið er ásamt því að köllin eru breytileg eftir því hvort rándýrið sé 

fljúgandi eða ekki. Talið er að jarðkettir hafi um 30 mismunandi köll til að tilkynna um 

yfirvofandi hættu (Townsend, Charlton og Manser, 2014) 

Það virðist sem flest dýr hafa einhverja leið til að tjá sig sín á milli en það sem skilur 

manninn frá öðrum dýrum er hæfileiki okkar til að koma flóknum hugsunum okkar í orð. 

Bæði í tilfellum býflugna sem og jarðkatta er samskiptamáti þeirra til þess fallinn að þjóna 

fæðuleit eða vara við hættu og virðist það vera eini tilgangur þeirra tákna. Mál mannsins er 

notað á mun fjölbreyttari hátt þar sem hann getur tjáð sig um hvað sem er, óháð aðstæðum.  

 



MÁLTAKA BARNA  3 

3. Upphaf máltökurannsókna 

Þrátt fyrir að rannsóknir á máltöku barna eins og við þekkjum þær í dag hafi byrjað upp úr 

miðri síðustu öld hefur máltaka barna verið spennandi ráðgáta frá fornu fari (Hoff, 2014). Í 

gegnum söguna hefur ýmsum leiðum verið beitt til þess að finna uppruna málsins og hvað það 

er sem gerir börnum kleift að læra tungumál (Hoff, 2014). 

Sem dæmi má nefna rannsókn sem fyrirskipuð var af egypska faraónum 

Psammetichus á fjórðu öld fyrir Krist. Markmið hans var að komast að því hver væri hin 

upprunalega þjóð, en samkvæmt honum væri  hið náttúrulega tungumál mannsins, tungumál 

þeirrar þjóðar (Hoff, 2014). Til þess að komast að þessu lét hann einangra tvö ungabörn frá 

samfélaginu, en fjárhirðum sem sáu um þau var skipað að tala ekki í návist þeirra. Kanna átti 

með þessu hvaða tungumál börnin myndu byrja að tala og myndi það mál vera tungumál 

upprunalegu þjóðarinnar. Fyrsta orð barnanna var eitthvað í líkingu við „becos“ sem reyndist 

vera frýgískt orð yfir brauð. Í kjölfarið lýsti Psammetichus því Frígýu sem hina upprunalegu 

þjóð (Hoff, 2014).  

Til er fjöldi rannsókna innan málvísinda á einstaklingum sem að einhverjum ástæðum 

fóru á mis við eðlilegt málumhverfi. Þónokkur dæmi eru til um svokölluð úlfabörn, en það eru 

börn sem lengi voru einangruð að öllu leiti og fóru þannig á mis við meðal annars eðlilegt 

málumhverfi. Á átjándu öldinni voru harðar deilur meðal heimspekinga um hvert hið sanna 

eðli mannsins væri (Hoff, 2014). Sem dæmi hélt René Descartes því fram að eðli mannsins 

væri honum meðfætt ásamt því að sál hans væri ódauðleg (Hoff, 2014) á meðan John Locke 

(1847) hélt því fram að við fæðingu væri maðurinn autt blað og væri mótaður af samfélaginu. 

Árið 1800 kom úlfabarnið Victor eins og himnasending inn í þessa umræðu. Hann var 12 ára 

gamall þegar hann fannst en alla sína tíð hafði hann búið villtur í skóglendi Frakklands og 

hegðaði sér að mestu leiti eins og dýr (Lane, 1976). Victor var þá með öllu mállaus sem olli 

talsverðu hugarangri vegna þess að málið var talið vera eitt helsta séreinkenni mannsins 

(Lane, 1976). Hann var því sendur til Jean-March Itard, sem vann á stofnun fyrir 

heyrnarlausa, en verkefni Itard var að kenna Victor að tala. Þrátt fyrir mikla og á tímum 

harkalega kennslu lærði Victor aldrei meira en nokkur orð, en þó tókst Itard að einhverju leiti 

að kenna honum félagslega samþykkta hegðun (Lane, 1976). 

Síðastliðin 50-60 ár hefur máltaka barna verið rannsökuð með tilliti til þess hvað er 

lært, hvenær það er lært og hvaða þættir kunni að hafa áhrif á þróun máls. Fræðimenn hafa 

löngum deilt um vægi erfða og umhverfis hvað varðar eðli og þroska mannsins almennt, þar á 

meðal máltöku. Um ræðir annars vegar þá hugmynd að barnið hafi meðfædda eiginleika sem 
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geri þeim kleift að tileinka sér mál og hins vegar þá hugmynd að máltaka barna sé mótuð og 

stjórnað af umhverfinu (Hoff, 2014). 

4. Kenningar máltöku 

Margar kenningar hafa verið settar fram til að útskýra máltöku barna, þar á meðal kenningar 

þeirra B.F. Skinners, Noam Chomsky, Jean Piaget, Lev Vygotsky og Jeromie Bruner, sem 

allar hafa eitthvað fram að færa á fræðisviði málvísindanna. 

4.1. Atferlisstefnan 

Atferlisstefnan er stefna fræðimanna sem líta á sálfræði sem tilraunagrein af 

meiði náttúruvísinda. Kenningarlegt markmið greinarinnar er að geta spáð fyrir 

um og stjórnað atferli. Innskoðun er ekki nauðsynleg fyrir aðferðafræði 

greinarinnar, né veltur vísindalegt gildi þeirra gagna sem sálfræðin aflar á því 

hvort þau megi túlka frá sjónarhóli vitundarinnar. Atferlissinninn leitast við að 

öðlast sama skilning á svörum allra dýra og gerir því engan greinarmun á 

manni og skepnu. Atferli mannsins, hversu flókið og samþætt sem það nú 

reynist, er aðeins hluti af rannsóknarsviði atferlissinnans. (Pind, 2013) 

Þessi upphafsorð má finna í grein John B. Watson (1913) Psychology as the behavorist views 

it í Psychological Review, stærsta sálfræðiriti þess tíma. Samkvæmt atferlissinnum er heili 

mannsins talin vera óskrifað blað við fæðingu. Umhverfi og reynsla er talið útskýra atferli 

hans, nánar tiltekið samspil áreitis (e. stimulus) og viðbragðs (e. response), sem eru ein 

mikilvægustu hugtök atferlisstefnunnar (Watson, 2017). Atferli lífvera er að þeirra mati ekki 

rakið til meðfæddra eða erfðalegra þátta. 

Árið 1902 rannsakaði rússneski lífeðlisfræðingurinn Ivan Pavlov það sem síðar varð 

kallað klassísk skilyrðing (e. classical conditioning), en í henni felst að viðbrögð lífvera 

stjórnist af áreiti (Gormezano, 1966). Áreitið kallar því fram ákveðið viðbragð, það er að 

segja lært viðbragð. Pavlov komst að þessu í rannsókn sem hann gerði á munnvatni hunda og 

þar sem hann mældi magn munnvatns sem þeir framleiddu í kjölfar þess að fá mat 

(Gormezano, 1966). Með þessu notaði hann mat sem áreiti. Fljótt kom í ljós að munnvatn 

þeirra jókst við hvern matartíma. Í því tilfelli er um að ræða svokallað óskilyrt áreiti (e. 

unconditioned stimulus) og óskilyrt svar (e. unconditioned response), þar sem framleiðsla 

munnvatns er undir þessum kringumstæðum ósjálfráð viðbrögð þess að fá mat (Gormezano, 

1966). Pavlov komst hins vegar að því að hundarnir byrjuðu að framleiða aukið munnvatn við 
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það eitt að heyra fótatak þess sem gaf þeim matinn og sá þannig að það áreiti sem hundarnir 

tengdu við það að fá mat hafði sömu áhrif á framleiðslu munnvatns og maturinn sjálfur 

(Gormezano, 1966). Í framhaldinu ákvað Pavlov að hringja bjöllu, óháð matartíma og skoða 

hver viðbrögð hundanna yrðu, sem undir þeim kringumstæðum voru enginn og þannig um að 

ræða hlutlaust áreiti (e. neutral stimulus). Í kjölfarið hóf Pavlov að gefa hundunum mat og 

hringja bjöllunni á sama tíma sem leiddi til þess að á endanum framleiddu þeir aukið 

munnvatn við það eitt að heyra í bjöllunni, hvort sem þeir fengu mat eða ekki (Gormezano, 

1966). Undir þessum kringumstæðum er bjallan orðin að skilyrtu áreiti (e. conditioned 

stimulus) og framleiðsla munnvatns skilyrt svar (e. conditioned response), eða í raun lærð 

hegðun. Þetta ferli kallast klassísk skilyrðing (Gormezano, 1966). 

Bandaríski sálfræðingurinn John B. Watson sótti innblástur úr rannsókn Pavlov og 

þróaði klassíska skilyrðingu áfram (Watson, 2017).  Hann hélt því fram að hann gæti tekið 

hvaða barn sem er og gert það að hverjum sem er, hvort heldur lækni, lögfræðing eða betlara, 

óháð hæfileikum, kynþætti eða öðrum bakgrunnsþáttum. Hann taldi sig geta gert það með því 

einu að hafa stjórn á umhverfi viðkomandi (Watson, 2017).   

Ein þekktasta rannsókn Watson var á Albert litla, sem hann framkvæmdi ásamt 

Rosalie Rayner árið 1902 (Watson og Rayner, 1920). Pavlov var búinn að sýna fram á að 

hægt væri að beita klassískri skilyrðingu á dýr og vildi Watson athuga hvort hægt væri að 

beita henni á menn. Albert var níu mánaða gamall, en í rannsókninni skoðuðu þau Watson og 

Rosalie viðbrögð hans við mismunandi áreiti. Sem dæmi var honum sýnd rotta og api 

(Watson og Rayner, 1920). Í fyrstu sýndi Albert engin viðbrögð, hvorki ótta né aðrar 

tilfinningar og því voru áreitin hlutlaus. Þegar hamri var barið í járnrör, sýndi hins vegar 

Albert merki hræðslu og grét (Watson og Rayner, 1920). Í framhaldinu var Albert sýnd rotta 

og nokkrum sekúndum seinna var hamri barið í járnrör. Þetta var endurtekið reglulega og á 

endanum var nóg að sýna Albert rottuna til þess að hann grét eða sýndi merki um ótta, óháð 

því hvort hljóðið kom eða ekki (Watson og Rayner, 1920). Rottan var orðin að skilyrtu áreiti 

og grátur Albert skilyrt svar. Ásamt þessu kom í ljós að fælni (e. phobia) hafi orðið til hjá 

Albert þar sem hann var byrjaður að hræðast hluti sem deildu einkennum rottunnar, til dæmis 

fjölskylduhundurinn og loðkápa. Það ferli er þekkt sem alhæfing (e. generalization; Watson 

og Rayner, 1920). Með þessu sýndi Watson fram á að hægt væri að beita klassískri 

skilyrðingu á menn og jafnvel búa til fælni. Hann taldi sig geta gert grein fyrir öllum þáttum 

sálfræðinnar á þennan hátt, sem sagt að allt atferli manna væri skýrt með samspili áreitis og 

viðbragðs (Watson og Rayner, 1920). 
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Þessi upphaflega uppgötvun klassískrar skilyrðingar ruddi brautina fyrir svipaðar 

ályktanir um málþroska. Ef tungumál er eins og annað atferli, hlyti það að vera lært af 

umhverfinu. 

4.1.1. B. F. Skinner 

Líkt og aðrir atferlissinnar taldi B.F. Skinner að atferli lífvera væri mótað og viðhaldið af 

umhverfinu. Hann neitaði ekki tilvist innri ferla, heldur taldi hann þá einfaldlega ekki koma 

málinu við í tengslum við atferli lífvera (Skinner, 1953). Hann taldi klassíska skilyrðingu þó 

vera of einfalda til að teljast fullnægjandi skýring á atferli lífvera (Skinner, 1953).  

Skinner var iðinn í rannsóknum sínum á dýrum, til dæmis rottum og dúfum, en með 

þeim rannsakaði hann svokallaða virka skilyrðingu (e. operant conditioning). Hann kynnti þar 

til leiks jákvæða styrkingu (e. positive reinforcement), neikvæða styrkingu (e. negative 

reinforcement) og refsingu (e. punishment; Skinner, 1953). Innblástur að rannsóknum hans 

má rekja til hugmynda Thorndike um árangurslögmál (e. law of effect) en í því felst að atferli 

sem leiðir af sér jákvæðar afleiðingar er líklegt til að endurtaka sig og atferli sem leiðir af sér 

neikvæðar afleiðingar er ekki líklegt til að endurtaka sig (Thorndike, 1898).  

Í virkri skilyrðingu stjórnast atferli lífvera af þeim afleiðingum sem það hafði fyrir 

hana (Skinner, 1953). Jákvæðri styrkingu er beitt þannig að atferli sé verðlaunað og í kjölfarið 

líklegt til að endurtaka sig. Neikvæð styrking hins vegar er þegar atferli er endurtekið í þeim 

tilgangi að sporna við neikvæðum afleiðingum (Skinner, 1953). Sem dæmi að bera á sig 

sólarvörn fyrir sólbað eftir að hafa brennt sig á afleiðingum þess að gera það ekki. Refsing á 

síðan við atferli sem leiðir til sársaukafullra eða óæskilegra afleiðinga, sem verður til þess að 

það er ekki líklegt til að endurtaka sig (Skinner, 1953).  

Árið 1948 framkvæmdi Skinner rannsókn á rottu, þar sem hann beitti virkri 

skilyrðingu. Rottan var þá sett í búr, betur þekkt sem Skinnerbúr (Skinner, 1953). Í búrinu var 

handfang og þegar rottan hreyfði sig til í búrinu átti hún til að rekast í handfangið sem leiddi 

til þess að matur barst inn í búrið. Ekki leið á löngu þar til rottan áttaði sig á að í hvert skipti 

sem hún ýtti á handfangið fengi hún mat og var hún til að mynda byrjuð að fara strax að 

handfanginu þegar hún var sett í búrið (Skinner, 1953). Í þessu tilfelli er um að ræða jákvæða 

styrkingu í formi mats, þar sem maturinn verðlaunar það atferli að ýta á handfangið og því um 

að ræða skilyrt viðbragð. 

Skinner dró víðtækar ályktanir af þessum rannsóknum um atferli lífvera og taldi hann 

sig geta mótað og stjórnað atferli lífvera að vild (Skinner, 1953). Í bók sinni Verbal Behavior 

(1957) hélt hann því fram að máltöku barna mætti útskýra með virkri skilyrðingu og að hún 
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gæti útskýrt af hverju barn lærir það mál sem er í umhverfi þess. Hann taldi börn beita 

herminámi (e. imitation) til að læra málið sem það heyrir í kringum sig og það sé síðan styrkt 

af þeim sem eru í umhverfi þess (Skinner, 1957). Dæmi um það eru foreldrar sem hrósa barni 

sínu þegar það endurtekur eitthvað hljóð eða orð sem það heyrir í umhverfi sínu. Þegar 

barninu er hrósað fær það viðurkenningu og því væri hægt að áætla að barnið haldi áfram í 

þeim tilgangi að fá meiri styrkingu (Skinner, 1957). Neikvæð styrking gæti hins vegar verið 

þannig að barn þakki ekki fyrir sig, fái gagnrýni í kjölfarið og í framhaldinu byrji að þakka 

fyrir sig. Refsing í þessu samhengi gæti síðan verið að barnið sé skammað fyrir að hafa til 

dæmis sagt ljótt orð, sem leiðir til þess að slíkt tal endurtekur sig ekki (Skinner, 1957).  

Skinner taldi að hægt væri að útskýra máltöku barna og annað atferli. Máltakan væri 

mótuð og viðhaldið af umhverfinu og engir hugrænir ferlar væru þar að verki. Hann taldi börn 

beita herminámi til þess að læra málið í umhverfi sínu og það sé síðan styrkt af til dæmis 

foreldrum sem leiðir til þess að þau tali meira í þeim tilgangi að fá aukna styrkingu.  

4.2. Hugræn sálfræði 

Frá því tilraunasálfræðin kom til sögunnar á 19. öldinni hefur verið mikill áhugi á að rannsaka 

æðri hugræna ferla (e. higher mental processes). Þessir andlegu ferlar eru hluti af flóknara 

hugarstarfi eins og hugsun, ímyndunarafli, minni og tungumáli (American Psychological 

Association, e.d.-a). Á seinni hluta 20. aldar gerðist það sem talið var vera byrjunin á hugrænu 

byltingunni, en með henni hófu bandarískir sálfræðingar að afneita atferlisstefnunni og tóku 

að innleiða hugræna stefnu byggða á hugmyndum um að heilinn væri flókið fyrirbrigði þar 

sem vinnsla hans minnti á upplýsingavinnu tölvu (Smith, 2001). 

Samkvæmt bandaríska sálfræðifélaginu American Psychological Association, eru 

hugrænar kenningar (e. cognitive theories) skilgreindar sem allar kenningar sem falla undir 

andlega starfsemi á borð við að hugsa, muna, meta, skipuleggja og tjá sig (American 

Psychological Association, e.d.-b).  

Hugræn sálfræði er grein innan sálfræðinnar sem rannsakar virkni huglægra ferla sem 

skilgreina má sem hugrænar kenningar. Í hugrænni sálfræði er lögð áhersla á hvernig þekking 

er unnin í stað þess að fylgjast aðeins með sýnilegri hegðun. Ásamt því er haldið fram að 

samband áreitis og viðbragðs væri flókið og ekki hægt að skilgreina með einföldum hætti. Í 

hugrænni sálfræði er lögð áhersla á andlega ferla í sambandi við eðlishvöt og aðra ómeðvitaða 

starfsemi hugans (American Psychological Association, e.d.-c). 

Rætur hugrænna vísinda ná langt aftur í sögunni en tilurð hugrænnar sálfræði er 

samstarf sálfræði, málvísinda, taugavísinda og annara tengdra greina (Bechtel, Abrahamsen 
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og Graham, 2001). Lykilmaður í upphafi hugrænnar sálfræði er sálfræðingurinn George 

Miller, en samkvæmt honum er hægt að setja dagsetninguna 11. september árið 1956 sem 

upphafsdag hugrænnar sálfræði. Þann dag settu tölvunarfræðingarnir Allen Newell og Herbert 

Simon, málvísindamaðurinn Noam Chomsky og George Miller fram verk sín í anda 

hugrænnar sálfræði (Bechtel o.fl., 2001). Þegar Miller yfirgaf málþingið upplifði hann að 

fræðigreinarnar tilraunasálfræði, fræðileg málvísindi og notkun hermilíkana af hugrænum 

ferlum væru allt púsl af mun stærri mynd sem ætti í framtíðinni að vinna saman til framsóknar 

á hugmyndum þeirra um málefni sem svipuð eru innan fræðigreinanna (Bechtel o.fl., 2001). 

Þessa upplifun Millers er þó hægt að færa fram til nýlegri tíma þar sem hugræn sálfræði hefur 

orðið fyrir miklum áhrifum frá upplýsingavinnslu (e. information processing), 

upplýsingafræði sem og gervigreind (American Psychological Association, e.d.-c).  

Meðal fræðimanna sem hafa aðhyllst hugræna sálfræði eru Noam Chomsky og Jean 

Piaget. Hugmyndir þeirra voru um margt ólíkar en töldu þeir báðir að hugrænir þættir væru að 

verki við máltöku.  

4.2.1. Noam Chomsky 

Bandaríski málfræðingurinn Noam Chomsky er meðal áhrifamestu kenningasmiða í 

málvísindum, en hann er upphafsmaður svokallaðrar málmyndunarfræði (e. generative 

grammar; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). Upphaf hennar má rekja til fyrstu skrifa hans 

Syntactic Structures (1957).  

Á þeim tíma sem Chomsky var að stíga sín fyrstu skref átti sér stað ákveðin 

vísindabylting þar sem horfið var að einhverju leiti frá atferlisstefnunni, sem þá hafði verið 

ríkjandi sálfræði, að hugrænni sálfræði (e. cognitive psychology; Mandler, 2002). Þar spiluðu 

kenningar Chomsky sannarlega hlutverk en hann til að mynda hélt því fram í bók sinni 

Language and Mind (1968) að líta ætti á málvísindi sem eina grein hugrænnar sálfræði. 

Árið 1959 setti Chomsky fram frægan ritdóm á bók Skinner Verbal Behavior, en um 

var að ræða ítarlega og óvægna úttekt á því sem Chomsky taldi misheppnaða tilraun til þess 

að rannsaka málið (Chomsky, 1959). Chomsky taldi ekki vænlegt til árangurs að rannsaka 

málið eins og hverja aðra hegðun, sér í lagi út frá hegðun rottu við afar sérkennilegar 

aðstæður. Ásamt því taldi hann ekki nægar upplýsingar vera í umhverfi barna til þess að 

útskýra hvernig þeim er kleift að tileinka sér mál (Chomsky, 1959). Þar átti hann við fátækt 

máláreitis (e. poverty of stimulus) en í því felst að reynsla barna á máltökuskeiði sé ekki næg 

til þess að útskýra þekkingu og færni þeirra í málinu, en þessa hugmynd má rekja allt til fyrstu 

verka Chomsky (Þórhallur Eyþórsson, 2013; Chomsky 1957, 1959).  
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Chomsky líkti þessu við svokallaða ráðgátu Platóns en í henni felst að reynsla útskýri 

ekki vitneskju manna. Chomsky yfirfærði þetta á tungumálið og spyr hvernig barni er kleift 

að tileinka sér fullkomið mál þrátt fyrir að hafa bæði takmörkuð og ófullkomin gögn að 

byggja á (Chomsky, 1986). Það sem hann á við með þessu er að börn verða fær um að bæði 

mynda og skilja ótakmarkaðan fjölda setninga þrátt fyrir að heyra takmarkaðan fjölda 

setninga í umhverfi sínu, ásamt því að hafa þekkingu á flóknum setningagerðum sem geri því 

kleift að þekkja tækar setningar frá ótækum. Með þessu færði hann rök fyrir því að umhverfi 

og reynsla endurspegli ekki vitneskju þeirra og færni í málinu (Chomsky, 1959, 1965).  

Í kjölfarið kom Chomsky fram með kenningu sem felur í sér að hæfileiki manna til 

þess að tileinka sér mál í æsku sé meðfætt séreinkenni mannsins, óháð reynslu og námi, þó 

vissulega velti á umhverfinu hvaða tungumál barnið tileinkar sér (Chomsky 1959, 1968).  

Mikið af vinnu Chomsky hefur falið í sér að bera kennsl á málfræðilegar hliðar 

tungumálsins ásamt því að lýsa reglum um notkun þess. Um ræðir svokallaða 

algildismálfræði (e. universal grammar) sem felur í sér kerfi lögmála, skilyrða og reglna sem 

öll tungumál eiga sameiginleg (Chomsky, 1986). Þessi atriði taldi Chomsky mönnum áskapað 

að læra, þar sem barnið er ekki hannað til þess að tileinka sér eitt mál fram fyrir annað. Þannig 

taldi hann, í ljósi algildismálfræðinnar, að í raun væri bara um eitt mál að ræða og fjölbreytni 

tungumála hljóti að vera tilbrigði sama kerfis. 

Öll börn virðast tileinka sér móðurmálið á svipaðan hátt, fara í gegnum sömu stig og 

gera sambærilegar villur, óháð því hvaða tungumál þau læra, sem bendir til þess að einhverjir 

innri ferlar séu að verki. Nánar tiltekið taldi Chomsky manninn hafa innbyggðan líffræðilegan 

búnað, eins konar meðfætt máltökutæki (e. language acquisition device), sem geri því kleift 

að skilja og tileinka sér móðurmálið, nær ósjálfrátt á undraskömmum tíma (Chomsky, 1968, 

1986).  

Chomsky taldi málhæfileikann vera sjálfstæðan og óháðan öðrum vitsmunum, en 

samkvæmt því lærir maðurinn ekki að tefla á sama hátt og hann lærir móðurmálið (Fodor, 

1983; Sigríður Sigurjónsóttir, 2013). Hann taldi samskipti ekki vera aðal tilgang 

tungumálsins, þó það væri notað sem slíkt, heldur taldi hann manninn nota málið meira í þeim 

tilgangi að skipuleggja hugsanir sínar (Þórhallur Eyþórsson, 2013). 

Chomsky lagði áherslu á aðgreiningu málkunnáttu (e. competence) og málbeitingar (e. 

performance) sem hann seinna skilgreindi sem innra mál (e. internal language) og ytra mál 

(e. external language; Chomsky, 1986; Þórhallur Eyþórsson, 2013). Innra mál er það sem 

manninum er áskapað að læra og þannig hið eiginlega viðfangsefni málmyndunarfræði, en 

ytra mál felur í sér þætti á borð við málbeitingu viðkomandi við tilteknar aðstæður, hreim og 
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mállýskur (Þórhallur Eyþórsson, 2013). Innra málið felur þannig í sér þá málfræði sem 

einstaklingurinn býr yfir á meðan ytra mál er öll ytri birtingarmynd málsins. Sem dæmi er 

íslenska hluti af ytra máli okkar Íslendinga og kínverska partur af ytra máli Kínverja. Eins 

myndi harðmæli teljast partur af ytra máli Akureyringa og linmæli partur af ytra máli 

Reykvíkinga. Málbeiting fólks er einnig mismunandi eftir aðstæðum en til að mynda talar 

forsetinn sennilega ekki eins við fjölskyldu sína og þegar hann heldur ræðu fyrir alþjóð á 17. 

júní.  

Eftir að Chomsky kom fram með kenningar sínar, varð róttæk breyting á rannsóknum 

á máltöku barna en í kjölfar þeirra hafa málvísindamenn helst leitað svara við því hvað það sé 

í huga manna sem geri þeim kleift að ná tökum á tungumáli, frekar en að rannsaka tungumálið 

sjálft (Hoff, 2014). Chomsky átti því þátt í að gera manninn að spennandi rannsóknarefni á 

ný, en dýr höfðu lengi verið meginrannsóknarefni atferlisstefnunnar (Mandler, 2002).  

Chomsky kom fram með kenningu um meðfæddan málhæfileika manna. Hann taldi 

máláreiti í umhverfinu of takmarkað til þess að útskýra málhæfni barna, ólíkt Skinner sem 

taldi mál vera mótað og viðhaldið algerlega af umhverfinu. Chomsky taldi málhæfileikann 

bundinn við manninn ásamt því að vera óháðan öðrum vitsmunum. Hann taldi ákveðin 

lögmál, skilyrði og reglur eiga við um tungumál og færði þannig rök fyrir því að í raun væri 

aðeins eitt mál og að öll heimsins tungumál, væru tilbrigði sama kerfis. Um ræðir 

algildismálfræði, en þessi atriði sem öll mál eiga sameiginleg, taldi hann börnum meðfætt að 

læra sem útskýri meðal annars að börn á máltökuskeiði geti tileinkað sér hvaða mál sem er. 

Hann færði þannig rök fyrir tilvist eins konar meðfædds máltökutækis sem gerir börnum kleift 

að skilja og tileinka sér mál.  

4.2.2. Jean Piaget 

Kenningar Jean Piaget um þroska byggja á hugrænni sálfræði en aðalviðfangsefni hans voru 

rannsóknir á börnum. Piaget lagði áherslu á þroskastig frekar en nám en í því felst að börn 

læri til dæmis ekki mál eftir kennslu, heldur sé máltakan bundin við ákveðið þroskastig 

(Piaget, 1964). Hann taldi málhæfileikann ekki vera sérstaka kunnáttu sem ætti sér ekki 

tengingu við annan þroska. Sjónarmið Piaget var að huglægur þroski væri samtvinnaður 

málþroska þar sem viss huglæg færni þarf að vera til staðar til að málþroski geti sprottið fram. 

Hann leit á málþroska á sama hátt og annan þroska og taldi þannig málþroska eiga við 

kenningu sína um huglægan þroska (Piaget, 1964).  

Kenning Piaget inniheldur þrjár grunnstoðir huglægs þroska. Í fyrsta lagi skemu (e. 

schemas) sem eru byggingarefni þekkingar og þroska. Í öðru lagi jafnvætting (e. equilibrium), 
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samlögun (e. assimilation) og aðhæfing (e. accommodation) sem er aðlögunarferli sem gerir 

börnunum kleift að fara frá einu þroskastigi á annað og í þriðja lagi þroskastig huglægs þroska 

(e. stages of cognitive development; Piaget, 1964). 

Samkvæmt Piaget eru skemu byggingarefni þroskans. Þau gera okkur kleift að búa 

okkur til huglæga mynd af heiminum. Skemu eru hugrænar umgjarðir sem hjálpa 

einstaklingum að skipuleggja og túlka upplýsingar. Þau birtast fyrst í barnæsku og gera barni 

mögulegt að skipuleggja og flokka þekkingu. Skemu hjálpa þá börnunum að túlka heiminn í 

kringum sig á réttan hátt (Piaget, 1952). Piaget talaði um þroska á virkni andlegra ferla og þá 

var hann að tala um fjölgun ferlanna og aukið flækjustig þeirra. Þetta gerist þegar barnið 

byrjar að skilja umhverfið í kringum sig. Piaget lagði áherslu á mikilvægi skemu í huglægum 

þroska og lýsti því hvernig þau þróuðust. Skemu verða samkvæmt Piaget flóknari með 

aldrinum. Hann trúði því að nýburar hafi lítinn fjölda af meðfæddum skemum, sem bendir til 

þess að nýburar fæðist með undirliggjandi viðbrögð (Piaget, 1952). 

Samlögun er þegar einstaklingur notar núverandi skemu til að eiga við nýja hluti eða 

aðstæður (Piaget, 1952). Aðhæfing er þegar núverandi skemu virka ekki sem skildi til að eiga 

við aðstæður sem gerast í kringum nýja hluti (Piaget, 1952). Jafnvætting er það sem færir 

þróun áfram. Piaget trúði að huglægur þroski gerðist ekki hægt og sígandi, heldur í stökkum. 

Jafnvætting gerist þegar skemu barns ná utan um þær nýju upplýsingar sem koma í gegnum 

aðhæfingu. Einnig getur það gerst að þegar nýjar upplýsingar passa ekki inn í skemu barns í 

gegnum aðlögun að barn upplifi ójafnvættingu (e. disequilibrium). Jafnvætting er það sem 

drífur lærdómsferlið þar sem barnið langar ekki að vera svekkt og leitast því eftir að upplifa 

jafnvægi á ný með því að læra nýjan hlut í gegnum samlögun. Þegar þessar nýju upplýsingar 

eru komnar í aðhæfingu í gegnum ný skemu helst barnið þar þangað til það þarf aftur að 

breyta til í skemunum (Piaget, 1952). 

Piaget rannsakaði aðallega ung börn og fannst hann get skipt þroska þeirra í fjögur 

aðal þrep. Samkvæmt Piaget eru börn ekki hæf til að takast á við viss verkefni fyrr en þau 

hafa náð réttu þroskastigi samkvæmt þrepunum í þroskakenningu hans (Piaget, 1964). 

Skynhreyfistig (e. sensorimotor) er þroskastigið að 2 ára aldri og foraðgerðastig (e. 

preoperational) er þroskastigið á aldrinum 2-7 ára. Hlutbundnar aðgerðir (e. concrete 

operational) er þroskastigið á aldrinum 7-11 ára og síðast eru formlegar aðgerðir (e. formal 

operational) sem er þroskastig barna 12 ára og eldri. Þessi þroskastig endurspegla getu barna 

til að skilja tungumálið og umhverfið í kringum sig á mismunandi hátt (Piaget, 1964).   

Á skynhreyfistiginu læra börn samhæfingu, hreyfigetu og skilning á umhverfinu. Mál 

er notað til að tjá þarfir og langanir og hlutir öðlast varanleika í huga barnsins þar sem það 
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skilur að hluturinn er enn til þó að hann sé ekki í augsýn. Á skynhreyfistiginu byrja börn að 

nota einfalt mál um þá hluti sem þau þekkja (Piaget, 1964). 

Á foraðgerðarstiginu þróast táknræn hugsun og orðaforði eykst þannig að barnið getur 

komið frá sér hugmyndum. Hugmyndaflug og innsæi er að styrkjast en flóknar hugmyndir eru 

enn erfiðar. Barnið lærir að nota orð sem lýsa fólki sem og tilfinningum sínum jafnt og 

umhverfinu í kringum sig. Þegar börn byrja að tjá sig verða þau einstaklega forvitin og hafa 

spurningar um allt sem þau sjá. Þau geta ímyndað sér hluti og fólk sem eru ekki endilega til, 

mun betur en yngri börn (Piaget, 1964). Kenning Piaget bendir á að á þessu þroskastigi eru 

börn svo upptekin af sjálfum sér að þau trúa að þeirra sýn á heiminn sé sú sama og allir hafa 

og geta því ekki skilið að til eru aðrar leiðir að skilja eða horfa á hluti (Moerk, 1975). 

Á hlutbundna aðgerðarstiginu er barnið farið að vera hæft til að hugsa rökrétt og tjáð 

þessar rökréttu hugsanir með eigin orðum (Piaget, 1964). Piaget benti á það að á þessu 

þroskastigi séu hugmyndir barna um tíma og rúm mjög óáreiðanlegar. Börn eiga mjög auðvelt 

með að læra reglur en eiga í erfiðleikum með að skilja afleiðingar þeirra í óvenjulegum 

aðstæðum. Börn geta einnig beitt rökhugsun, sem hefst frá ákveðinni hugmynd sem verður að 

einhverskonar alhæfingu. Þau gera einnig greinarmun á staðreyndum og skáldskap sem og að 

gera upp hug sinn um ástæður þess að eitthvað gerist. Börn þróa einnig með sér hugmyndina 

um breytileika, sem felur í sér að börn skilja að sumum hlutum getur verið breytt og síðar 

breytt til baka (Piaget, 1964). 

Við formlega aðgerðarstigið getur barnið myndað óhlutbundin hugtök, haft gagnrýna 

hugsun og beitt rökhugsun. Hugmyndir eins og stefnumótun og skipulag verða möguleg sem 

og að hugtök lærð í einu samhengi geta verið nýtt í öðru samhengi (Piaget, 1964).  

Hugmyndir Piaget tengjast ekki hvernig barn meðtekur upplýsingar eða sérstaka 

hegðun. Hann setti fram kenningu sína um umrædd þroskastig til að sýna fram á mismunandi 

stig þroska sem barn þarf að fara í gegnum til að uppgötva og rannsaka heiminn í kringum sig. 

Með því öðlast þau vitsmunalegan þroska og geta þá tileinkað sér tungumálið (Piaget, 1964).  

4.3. Félagssamskipti - Jerome Bruner og Lev Vygotsky 

Félagssamskipti (e. social interaction) eru mikilvægur þáttur í máltöku en þau eru skilgreind 

sem flutningur upplýsinga á milli einstaklinga (Garton, 1992). Félagssamskipti krefjast þess 

að það séu að minnsta kosti tveir einstaklingar til staðar. Báðir einstaklingar þurfa að eiga þátt 

í samskiptunum á einn eða annan hátt hvort heldur með tjáningu eða hlustun. Þessi samskipti 

geta verið kennsla, umræður eða almennt tal um daginn og veginn (Garton, 1992). 
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Hugmyndir og kenningar Jerome Bruner og Lev Vygotsky um máltöku barna eru að 

mörgu leiti svipaðar þar sem báðir héldu því fram að félagsleg samskipti væru undirstaða 

máltöku barna. Börn þurfa ekki aðeins aðgengi að tungumáli heldur einnig aðstöðuna og 

stuðninginn til að þróa með sér tungumál (Garton, 1992). Kenningar þeirra um máltöku barna 

eða hvernig börn læra nýja hluti eru af stórum hluta bundnar því hvernig aðstæður og 

umhverfi er sett upp og hvernig félagssamskipti eru í kringum barnið (Garton, 1992). Hvorug 

kenningin talar um tungumál og hugarstarf sem einstaka hæfileika heldur eru þeir hluti af 

stóru safni hæfileika sem birtast við viss stig þroska. Þó að kenningar þeirra séu ólíkar að 

einhverju leiti sýna þær báðar fram á samsvörun milli aukinna félagslegra samskipta og 

þekkingar (Garton, 1992). 

Ein af grunnstoðum nálgunar Vygotsky til máltöku og hvernig einstaklingur lærir er sú 

að barn þarfnast félagslegra samskipta til að þróa með sér hæfileika eins og rökhugsun, minni 

og tungumál (Abtahi, Graven og Lerman, 2017). Börn geta frá unga aldri nýtt sér þann 

hæfileika að herma eftir og með því sýna þau færni sem ætti ekki að vera þeim möguleg 

miðað við það þroskabil sem þau eru á. Einn og sér virðist þessi hæfileiki ekki leika stórt 

hlutverk, en Vygotsky byggir kenningu sína um nærþroskabil barns á honum (e. zone of 

proximal development; Abtahi o.fl., 2017). 

Í kenningu Vygtosky felst ákveðið ferli. Fyrst sérðu einhvern gera eitthvað, svo gerir 

þú það með einhverjum og síðast gerir þú það einn (Abtahi o.fl., 2017). Vygotsky lagði til að 

ábyrgðin af sálfræðilegri færni færðist smám saman frá fullorðnum yfir til barnsins (Abtahi 

o.fl., 2017). Til að auka árangur í ferlinu þurfa aðstæður að vera réttar og fullorðnir þurfa að 

sýna hegðun sem í samræmi við nærþroskabil barnsins (Abtahi o.fl., 2017). Nærþroskabil 

barns er núverandi þroskabil sem barnið er á og stýrir því hvað barnið getur gert með og án 

hjálpar (Abtahi o.fl., 2017). Þetta gerir það að verkum að hæfni barns kemst á hærra þroskabil 

með því að leysa verkefni með hjálp fullorðinna. Með því að taka þátt í að leysa vandamál 

með hjálp fullorðinna aukast hæfileikar barnsins í að leysa svipuð vandamál hjálparlaust. 

Þetta gerist vegna þess að þessi sameiginlega lausnaleit hjálpaði barninu að auka hæfni sína í 

eigin lausnaleit (Abtahi o.fl., 2017). Upprunalega kynnti Vygotsky kenninguna um þroskabil 

barnsins sem tól til að meta möguleika barns til að læra. Hann horfði því á þroskabil sem 

annan mögulega til að meta hæfni barns til að læra. Fyrir Vygotsky var þroskabil 

samberanlegt við greindarvísitölu og andlegan þroska (Cheyne og Tarulli, 1999). 

Vygotsky lagði einnig fram kenningu sem hann kallaði hinn lærði (e. more 

knowledgeable other; Abtahi o.fl., 2017). Í þeirri kenningu hélt Vygotsky því fram að til að 

barn læri tungumál eða aðra eiginleika þurfi einhver sem kann meira að vera viðstaddur. Hinn 



MÁLTAKA BARNA  14 

lærði getur þar af leiðandi stuðlað að og hvatt barnið til þess að læra meira en þau vita nú 

þegar (Abtahi o.fl., 2017).  

Jerome Bruner lagði, líkt og Vygotsky, áherslu á umhverfi barnsins, þá sérstaklega 

félagslegt umhverfi þess. Hann benti á að fólk ætti að hjálpa börnum að þróa hæfileika með 

aðferð sem hann kallaði stoðgrind (e. scaffolding; Bruner, 1978). Stoðgrind vísar til þeirra 

skrefa sem kennari eða foreldri þarf að taka til að takmarka frelsi í vissum verkefnum svo að 

barnið geti einbeitt sér að því að ljúka því erfiða verkefni sem lagt var fyrir það (Bruner, 

1978). Dæmi um þetta er þegar foreldri situr með barni að púsla. Ef að foreldrið sér að barnið 

á í erfiðleikum með að byrja púslið þá getur verið gott að benda á að það sé betra að byrja á 

hornunum og svo rammanum, þetta hjálpar barninu að púsla og veitir barninu kunnáttuna til 

að púsla sjálft í framtíðinni. 

Bruner byggði kenningu sína á því að börn eru virkir nemendur sem byggja 

hugmyndir sýnar á núverandi vitneskju og að þau leysi vandamál með því að byggja ofan á 

hugmyndir sem þau þekkja nú þegar úr lífinu (Takaya, 2008). Hann lagði áherslu á 

samskiptahluta tungumálaþroska frekar en að einblína á uppbyggingu tungumála. Hann hafði 

þannig meiri áhuga á því hvernig barn tjáir sig og hæfni þess til að tjá sig við umheiminn 

heldur en tungumálinu sjálfu (Bruner, 1983). 

Samkvæmt Bruner hefst máltaka barna þegar móðir og nýburi mynda fyrirsjáanlega 

hegðun sín á milli. Þetta getur túlkast sem fyrirsjá um samskipti og verið partur af 

sameiginlegum raunveruleika á milli nýbura og móður. Samskiptin sem verða á milli nýbura 

og móður í þessu umhverfi verða þar af leiðandi þau að nýburi lærir málnotkun með því að 

tengja orðin sem móðirin segir við mismunandi aðstæður. Sem dæmi ef móðir segir „viltu 

drekka“ áður en hún gefur brjóst. Við þetta gefur nýburinn sér það á endanum að hann sé að 

fá að drekka þó að hann skilji ekki orðin og myndar þannig barnið tengingu við orðin. Þessi 

samskipti eru stór partur í því sem Bruner kallar stoðkerfi máltöku (e. language acquisition 

support system) sem er umhverfi samskipta sem hjálpa til við að kynna barnið fyrir 

tungumálinu (Bruner, 1985). Barnið er á þennan hátt farið að skapa tengingar á milli einstakra 

orða við aðgerðir sem tengjast þeim. Máltöku stoðkerfið er kerfi sem heldur utan um inntöku 

tungumáls og hvernig máltökukerfið virkar í samspili við meðfætt máltökutæki. Samspil 

meðfædds máltökutækis og máltöku stoðkerfis gerir það mögulegt fyrir nýbura að komast inn 

í samfélag máls og á sama tíma inn í menninguna sem tungumálið veitir aðgang að (Bruner, 

1985). 

Samkvæmt Bruner er máltaka barna hliðarafurð menningarsmits (e. culture 

transmission). Börn læra upprunalega að nota tungumál til að fá það sem þau vilja eða til að 
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halda sambandi við þá sem þau eru háð. Drifkraftur þeirra er ekki skilgreindur sem máltaka 

heldur sem þörfin til að verða við kröfum samfélagsins. Börn byrja því ekki að nota tungumál 

út af þörf til að tjá sig heldur til að ná fram vilja sínum og tjá þarfir sínar (Bruner, 1985). 

Það sem tengir helst kenningar Bruner og Vygotsky eru samskipti í félagslegu 

samhengi. Þeir hafa aðrar áherslur en til dæmis Piaget sem leggur aðaláherslu á þroskastig. 

Sumar helstu kenningar Bruner og Vygotsky eru töluvert svipaðar, þá sér í lagi kenning 

Vygotsky um hinn lærða og kenning Bruner um stoðgrind máltöku. 

4.4. Samantekt 

Þær kenningar sem hér hafa verið raktar leitast allar við að útskýra hvernig barni er kleift að 

tileinka sér mál. Kenning Skinner í anda atferlisstefnu þar sem hann taldi umhverfi algerlega 

móta og viðhalda málinu. Kenningar Chomsky og Piaget í anda hugrænnar sálfræði, þar sem 

Chomsky telur málhæfileikann vera mönnum meðfæddur á meðan Piaget telur helst 

vitsmunaþroska stjórna ferðinni í tengslum við málþroska. Kenningar Vygotsky og Bruner í 

anda félagssamskiptakenninga þar sem þeir telja umhverfi barna spila stóran part í 

máltökunni. Engin þeirra telst vera fullnægjandi skýring á máltöku barna ein og sér þó 

vissulega hafi þær allar eitthvað til síns máls. Ólíkar hugmyndir þeirra hafa mótað fræðilega 

umræðu um máltöku barna. 

5. Líffræðilegar undirstöður tungumáls  

5.1. Málstöðvar í heilanum 

Rannsóknir á málstöðvum heilans er hægt að rekja allt til 19. aldar. Læknar tóku eftir að þeir 

sem hafa orðið fyrir heilaskaða sýna mismunandi einkenni eftir því hvar skaðinn átti sér stað. 

Þegar heilaskaðinn er vinstra megin virðist sjúklingurinn oft missa tök á máli sínu meðan 

skaði hægra megin virðist ekki hafa sömu áhrif (Geschwind, 1972). 

Mörg svæði eru í heila mannsins og gegnir hvert svæði ákveðnu hlutverki. Þau svæði 

sem tengd eru máltöku nefnast annars vegar Broca-svæði, sem kennt er við franska lækninn 

Paul Broca og hins vegar Wernicke-svæði sem er kennt við þýska taugalækninn Carl 

Wernicke. Þessi tvö svæði heilans eru talin gegna meginhlutverki við máltöku mannsins. 

(Blumstein og Milberg, 2000). Ásamt þessu eru taugabrautir sem nefnast bogaknippi-svæðið 

(e. arcuate fasciculus) sem þjóna þeim tilgangi að flytja upplýsingar á milli Broca-svæðisins 

og Wernicke-svæðisins (Fridriksson, Guo, Fillmore, Holland og Rorden, 2013) 
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Rannsóknir á málstoli eru mikilvægar til að skilja samband heila og máls. Rannsóknir 

þeirra Broca og Wernicke á málstolssjúklingum veittu mikilvægar upplýsingar um 

staðsetningu máls í heilanum. Flestar gerðir málstols endurspegla ekki algjört tap 

málhæfileikans, heldur virðast málstolssjúklingar eiga erfitt með mismunandi þætti málsins, 

eftir því hvar skaðinn er staðsettur. Rannsóknir Broca leiddu til þess að tengsl fundust á milli 

heilaskaða á ennisblaði vinstra heilahvels og aukinna erfiðleika einstaklinga við munnlega 

tjáningu (Buckingham, 2006). Skaði á Broca-svæðinu getur því valdið svokölluðu Broca-

málstoli (e. broca’s aphashia) en á því svæði býr bæði máltjáning og málfræði tungumálsins 

(Blumstein og Milberg, 2000). Það sem einkennir helst þessa gerð málstols er hægt, hikandi 

og stirt tal, skeytastíll og erfiðleikar með að endurtaka orð og setningar, sem veldur því að 

einstaklingur hefur takmarkaða getu til tjáningar. Þrátt fyrir þetta virðist innihald vera að 

mestu í lagi og skilningur nokkuð góður þar sem einstaklingurinn skilur bæði mælt og ritað 

mál (Blumstein og Milberg, 2000; Sigríður Magnúsdóttir og Höskuldur Þráinsson, 1988-

1989). 

Wernicke hins vegar sýndi fram á með rannsóknum sínum að skilningur á töluðu máli 

sem og rituðu, væri bundinn við starfsemi gagnaugablaðsins í vinstra heilahveli (Blumstein og 

Milberg, 2000). Þegar skaði er á umræddu svæði getur það leitt til Wernicke-málstols (e. 

Wernicke‘s aphasia). Það sem einkennir slíkt málstol er að einstaklingurinn á erfitt með að 

skilja það sem sagt er við hann og það sem hann segir sjálfur, og er því oft talað um 

skilningsstol. Hann getur þó talað reiprennandi, með eðlilegu hljómfalli og setningafræðilega 

rétt, en innihald er þrátt fyrir það nær merkingarlaust (Blumstein og Milberg, 2000; Sigríður 

Magnúsdóttir og Höskuldur Þráinsson, 1988-1989). Hér ber að nefna að málstöðvar eru í 

vinstra heilahveli hjá langflestum, en þó eru dæmi um að þau séu í hægra heilahveli eða 

báðum heilahvelum hjá örvhentum en það er afar sjaldgæft (Curtiss, 1985).  

Bogaknippi er síðan það svæði sem tengir saman Broca og Wernicke svæðin og flytur 

upplýsingar þar á milli. Verði einstaklingur fyrir skaða á því svæði getur það einnig valdið 

málstoli, en þá er um að ræða svokallað leiðslumálstol sem einkennist af því að orð og heilu 

setningarnar sem einstaklingurinn heyrir verða merkingalausar í huga viðkomandi ásamt því 

að hann sé að mestu ófær um að hafa eftir setningarnar sem hann hefur nýlega heyrt 

(Fridriksson o.fl., 2013). 

Hægra heilahvel virðist gegna ákveðnu hlutverki hvað varðar mál, til dæmis við það 

að átta sig á hvað er viðeigandi að segja við tilteknar aðstæður, að halda uppi samræðum, 

skynja líðan viðmælenda, skynja kaldhæðni, skilja brandara, orðagátur og fleira (Obler og 

Gjerlow, 1999). Ásamt þessu virðist  hægra heilahvel í ungum börnum að einhverju leyti geta 
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tekið við hlutverki málstöðvanna í vinstra heilahveli ef það hefur orðið fyrir skaða, en ekki er 

hægt að segja sama um fullorða einstaklinga (Obler og Gjerlow, 1999). Broca og Wernicke 

svæðin ná fullum þroska í heilanum við 18 mánaða aldur og samsvarar það vel við tímabilið 

sem börn byrja með virkum hætti að sýna fram á málþroska (Rosselli, Ardila, Matute, og 

Vélez-Uribe, 2014).  

Sýnt hefur verið fram á að ákveðin svæði í heilanum sjái um málið. Umræddar 

málstöðvar eru yfirleitt staðsettar í vinstra heilahveli og er það þannig yfirleitt ráðandi hvað 

varðar málið. Rannsóknir á málstolssjúklingum hafa veitt mikilvægar upplýsingar um tilvist 

og staðsetningu málstöðva í heilanum, en málstol orsakast nær alltaf af skaða í vinstra 

heilahveli sem leiðir til þess að einstaklingurinn á erfitt með ákveðna þætti málsins.  

5.2. Er hægt að kenna öpum að tala?  

Í ljósi skyldleika manna og mannapa hefur í gegnum tíðina þótt forvitnilegt að vita hvort þeir 

síðarnefndu gætu lært mál. Tilraunir til þess að kenna mannöpum mál er hægt að rekja allt til 

miðrar síðustu aldar. Sem dæmi rannsókn Keith og Catherine Hayes, sem reyndu að kenna 

simpansanum Vicky að tala með því að ala hann upp eins og venjulegt barn (Anderson, 

2004). 

Einnig var gerð rannsókn á ungum bonobo apa að nafni Kanzi. Kanzi náði merkilega 

góðum tökum á myndbendingum (e. lexigram) en þær voru eingöngu notaðar til þess að tjá 

þarfir hans líkt og önnur dýr gat hann hvorki myndað spurningu né tjáð skoðun sína á 

nokkrum hlut (Rumbough og Beran, 2006).  

Þekktust og stærst þessara rannsókna var framkvæmd á simpansanum Nim Chimpsky, 

en hún vakti gríðarlega athygli og var til að mynda vinsælt umfjöllunarefni fjölmiðla 

(Anderson, 2004). Nim fæddist árið 1973, en tilraunir á honum veittu fullkomið tækifæri til 

þess að útkljá deilur þeirra Chomsky og Skinner sem þá voru vel þekktar (Hess, 2008). 

Chomsky hélt því fram að tungumálið væri bundið við manninn og að hann hefði meðfætt 

máltökutæki sem gerði honum kleift að tileinka sér mál (Chomsky, 1986). Sálfræðingurinn 

Herbert S. Terrace stýrði tilrauninni en um er að ræða svokallað Nim-verkefni við 

Columbiuháskóla. Terrace taldi kenningar Chomsky vera ofmetnar og vildi gjarnan sýna fram 

á niðurstöður sem væru í takt við kenningar Skinner, sem fela í sér að málhegðun manna sé 

einfaldlega lærð á sama hátt og önnur hegðun, skýrð með virkri skilyrðingu (Anderson, 2004).  

Þegar Nim var tveggja vikna gamall hófst tilraunin en þá var hann sendur til 

bandarískrar fjölskyldu, en markmið Terrace var að Nim yrði alinn upp við sömu aðstæður og 

venjulegt barn, í von um að hann lærði bandarískt táknmál (Hess, 2008). Nemandi Terrace, 
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Stephanie LeFarge var sú sem tók hann að sér en hún ól hann upp eins og sitt eigið barn en 

hún gekk jafnvel svo langt að gefa honum brjóst (Hess, 2008). Þegar Nim var tveggja ára 

gamall var hún þó hætt að ráða við hann sem varð til þess að Terrace lét færa hann í rými við 

Columbiuháskólann, þar sem málhæfni hans var metin (Hess, 2008). Þá hafði Nim lært um 

það bil 125 tákn (Terrace, Petitto, Sanders og Bever, 1979).  

Þrátt fyrir góðar niðurstöður fyrst um sinn taldi Terrace við nánari skoðun að táknmál 

Nim hafi fyrst og fremst falist í skilyrtum viðbrögðum þar sem tákn hans voru formuð af 

kennaranum ásamt því að hann hermdi stundum eftir táknum hans (Hess, 2008; Terrace o.fl., 

1979). Því var ekki um eiginlegar samræður að ræða. Setningamyndun Nim var einnig afar 

takmörkuð þar sem honum tókst í mesta lagi að mynda þriggja orða einfaldar setningar á borð 

við „banana-Nim-borða“ (Terrace o.fl., 1979). Það er er ljóst að notkun hans á táknmáli hafi 

ekki verið sambærileg notkun barna, þar sem hann gat til dæmis ekki sett tákn saman í 

setningar á sama hátt og tjáð hugsanir sínar. 

Rannsóknir á öpum hafa eindregið bent til þess að málhæfileikinn sé bundinn við 

manninn. Þrátt fyrir skyldleika manna og apa virðist þeir síðarnefndu skorta þá hæfni og 

vitneskju sem börn á máltökuskeiði búa yfir, þó vissulega hafi sumum tekist að læra nokkur 

tákn og einfaldar setningar. Annað atriði sem skilur á milli er að börn læra málið nær 

ósjálfrátt og án nokkurrar formlegrar kennslu á meðan öpum er markvisst kennt. Ásamt því tjá 

þeir sig ekki með slíkum hætti í sínu náttúrulega umhverfi og er því nokkuð skýrt að slík 

tjáskipti séu þeim ekki eðlislæg. 

5.3. Markaldur máls 

Árið 1967 kom Eric H. Lenneberg fram með kenningu sína um markaldur (e. critical period) 

máltöku í riti sínu Biological Foundations of Language (Lenneberg, 1967) en innblásturinn að 

gerð hennar mátti rekja til hugmynda Chomsky um tungumálið (Saxton, 2017). Ritið styður 

kenningar Chomsky um líffræðilega forsendu mannlegs máls (Lenneberg, 1967) en 

samkvæmt algildismálfræði Chomsky er gert ráð fyrir að þegar barnið fæðist hafi það 

meðfædda þekkingu á málfræði tungumála. Kenningin um markaldur máltöku felur í sér að 

meðfæddum málhæfileika manna sé settur ákveðin tímamörk, það er að segja hæfileikinn til 

að tileinka sér mál fullkomlega og nær ósjálfrátt, án kennslu, virðist ekki vara alla ævi 

(Lenneberg, 1967). Á meðan markaldri stendur þarf heilinn að átta sig á mikilvægum grunni 

málsins, en sé sá tími ekki nýttur getur það leitt til þess að barnið verði ófært um að tileinka 

sér mál seinna meir (Lenneberg, 1967). 
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Flest vitum við að nám á erlendu máli á fullorðinsárum gengur talsvert öðruvísi fyrir 

sig en máltaka okkar á móðurmáli í æsku, en þrátt fyrir mikla kennslu og áreynslu nær 

fullorðið fólk sjaldnast sama árangri og börn á máltökuskeiði (Mayberry, 2010). Til að mynda 

eru fullorðnir talsvert líklegri til að tala með áberandi hreim og ná seint eða jafnvel aldrei 

tökum á málfræði, réttum framburði og öðrum þáttum málsins (Flege, 1987; Johnson og 

Newport, 1989).  

Ýmsir aðrir hæfileikar lífvera eiga sér líffræðilegar forsendur og eru háðir markaldri. 

Rannsóknir þess efnis má til að mynda finna hjá David Hubel og Torstein Wiesel sem 

rannsökuðu sjón kettlinga og sýndu með henni að sjón hafi ákveðin markaldur (Hubel og 

Wiesel, 1970). Rannsóknin fór þannig fram að við fæðingu var saumað fyrir eitt eða bæði 

augu kettlinganna. Saumarnir voru seinna raktir upp og í kjölfar voru afleiðingarnar skoðaðar 

(Hubel og Wiesel, 1970). Kettlingarnir voru taldir blindir á því auga, eða báðum, sem lokað 

var fyrir ef það varði í 10-12 vikur. Í ljós kom að þetta hafði haft varanlegar afleiðingar á sjón 

þeirra, en um var að ræða skaða sem gekk ekki til baka (Hubel og Wiesel, 1970).  

Maðurinn einn er fær um að tjá sig í máli en sjón er eiginleiki sem hann deilir með 

öðrum dýrategundum og hefur manninum því af augljósum ástæðum verið kleift að rannsaka 

markaldur sjónar töluvert meira en markaldur máls, en rannsókn þeirra Hubel og Wiesel er 

ein af mögum tilraunum sem gerðar hafa verið á sjón dýra. Ásamt því hafa fjöldi rannsókna 

verið framkvæmdar á börnum með til dæmis ský á auga, sem kemur í veg fyrir eðlilegan 

þroska sjónar (Lewis og Maurer, 2009; Levi, 2005). 

Við fæðingu er sjón barna afar takmörkuð. Hún þroskast þó mjög hratt á fyrstu vikum 

og mánuðum, en um 6-7 ára aldur er sjón orðin nokkuð sambærileg sjón fullorðinna þó 

vissulega haldi sumir þættir hennar áfram að þroskast fram á unglingsár (Lewis og Maurer, 

2009). Forsenda þess að sjónin þroskist eðlilega er að einstaklingurinn verði fyrir ákveðnu 

sjónáreiti, en með því nær viðkomandi fullum sjónþroska við eðlilegar aðstæður. Sjón barns 

myndi, sem dæmi, ekki þroskast eðlilega yrði það haft í myrkri til lengri tíma (Lewis og 

Maurer, 2009).   

Þó kenning Lenneberg um markaldur máltöku sé orðin talsvert gömul og erfitt sé að 

rannsaka hana stenst hún enn tímans tönn, þó vissulega hafi hún þróast í áranna rás. 

Lenneberg afmarkaði markaldur máltöku út frá þroska heilans en samkvæmt honum varir 

markaldur máltöku frá tveggja ára aldri til kynþroskaaldurs, en þá telur hann snögg endalok 

hæfileikans eiga sér stað (Lenneberg, 1967). Hann taldi heilann hafa fyrir fram ákveðnar 

stillingar og sé grunnfærni ekki aflað á ákveðnum tíma geti takmarkanir orðið varanlegar 

nema hvað varðar hljóðmyndun og orðaforða (Lenneberg, 1967). Lenneberg taldi heilahvel 
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ekki hafa sérhæfingu við fæðingu en að með tímanum yrði vinstra heilahvel ráðandi hvað 

varðar mál og færði þannig rök fyrir því að heilinn væri ekki tilbúinn fyrir máltöku fyrr en um 

tveggja ára aldur (Lenneberg, 1967). Síðari rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að 

heilahvelin séu misnæm fyrir mismunandi áreiti við fæðingu, þar sem vinstra heilahvel virðist 

sjá um málið á meðan hægra heilahvel sér um sér um aðra þætti líkt og sjón (Curtiss, 1985). 

Sumir hafa fært rök fyrir því að máltaka byrji töluvert áður en barnið sjálft byrjar að 

tala, jafnvel í móðurkviði. Börn þekkja rödd móður sinnar frá öðrum kvenmannsröddum strax 

við fæðingu sem gefur til kynna að talskynjun hafi átt sér stað á meðgöngu (DeCasper og 

Fifer, 1980). Talskynjun ungbarna hefur verið talsvert rannsökuð og bendir allt til þess að 

börn hafi hæfni til þess að greina á milli málhljóða strax við fæðingu og því virðist sú færni 

vera þeim meðfædd. Þetta sýndu Eimas og félagar (1971) fram á með rannsókn sinni á 

talskynjun 1-4 mánaða ungbarna, en sogviðbrögð þeirra við mismunandi hljóðáreiti benti til 

þess að þau greindu á milli hljóða á sama hátt og fullorðnir.  

Ásamt þessu virðist vera einhver málskilningur til staðar áður en barnið sjálft talar þar 

sem þau byrja ansi fljótlega að sýna viðbrögð við að heyra nafn sitt og tjá sig gjarnan með 

hlutum og höndum, til dæmis með því að benda (Bates, 1979). 

Efri aldursmörk Lenneberg virðast ekki vera fjarri lagi, en þó er ekki talið að um sé að 

ræða eins snögg endalok hæfileikans og hann taldi. Talið er að mismunandi þættir málsins 

hafi ekki endilega sama markaldur og þannig lokist á ákveðna næmni fyrr en aðra (Werker og 

Tees, 2005). Sem dæmi virðist dragast fyrr úr færni barna að greina á milli hljóða en öðrum 

þáttum málsins. Á fyrstu 6-12 mánuðum barnsins aðlagar það sig að móðurmálinu og hættir 

að greina hljóð sem skipta ekki máli í móðurmáli þess (Eimas, 1985). Miyawaki og félagar 

(1975) sýndu til að mynda fram á í rannsókn sinni á talskynjun fullorðinna Japana og 

Bandaríkjamanna að fullorðnir japanskir einstaklingar greina ekki á milli hljóðanna [r] og [l]. 

Í japönsku er ekki gerður greinamunur á þeim hljóðum og eru Japanir því búnir að aðlaga sig í 

samræmi við það. Bandarísku einstaklingarnir greindu hins vegar á milli hljóðanna [r] og [l] 

þar sem til dæmis merking orðanna „love“ og „rove“ er ekki sú sama í ensku, en í japönsku 

væru þetta mismunandi framburðarmyndir sama orðs.  

Þetta hefur leitt til seinni tíma endurskilgreiningar á markaldri, þar sem margir telja til 

dæmis næmiskeið (e. sensitive period) eða kjörtími (e. optimal period) eiga betur við, en þá er 

ekki um að ræða jafn skyndilega dvínun margra þátta málkerfisins við kynþroska líkt og 

Lenneberg hélt fram  (Werker og Tees, 2005). 

Flest börn fá eðlilegt máluppeldi og verða þannig fyrir nægilegu máláreiti til að 

tileinka sér móðurmálið. Þó eru dæmi um börn sem af einhverjum ástæðum fóru á mis við 
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eðlilegt máláreiti á máltökuskeiði sem hefur gert mönnum kleift að rannsaka markaldur máls. 

Þá er um að ræða síðbúna máltöku heyrnarlausra einstaklinga og svokallaðra úlfabarna, þar á 

meðal Victor sem greint hefur verið frá.  

 5.3.1. Genie 

Genie var bandarísk stúlka, fædd árið 1957 en rannsóknir á henni eru bæði þekktasta og eitt 

mikilvægasta framlag til málvísinda, ekki síst til þekkingar á markaldri máltöku (Fromkin, 

Krashen, Curtiss, Rigler og Rigler, 1974). Hugmyndir Chomsky um líffræðilegan uppruna 

tungumálsins voru farnar að festa sig í sessi og kenning Lenneberg kom eins og ferskur 

vindur inn í fræðiheiminn (Saxton, 2017). Genie virtist því bjóða upp á kjörið tækifæri til að 

prófa kenninguna um markaldur máls (Fromkin o.fl., 1974). Einnig kviknaði áhugi margra 

sálfræðinga og heimspekinga á Genie og hafði rannsóknin mikið fræðilegt gildi (Curtiss, 

Fromkin, Krashen, Rigler og Rigler, 1974).  

Genie var einangruð frá 20 mánaða aldri þar til hún var rúmlega 13 ára gömul, en 

þegar hún fannst líktist hún meira 6-7 ára barni vegna vannæringar (Curtiss o.fl., 1974). Á því 

tímabili var hún látin vera í litlu herbergi og fékk þar litla sem enga umönnun. Lengst af var 

hún fest við barnakopp eða sett í svefnpoka í heimagerðu ungbarnarúmi og fékk aðeins 

ungbarnamat (Curtiss o.fl., 1974). Ljóst er að þetta hafði alvarlegar afleiðingar, en þegar hún 

fannst þurfti hún að fara á spítala vegna þessa. Hún gat ekki staðið, tuggið eða notað klósett. 

Hún var mállaus og grét hvorki né framkvæmdi nokkurt hljóð (Curtiss o.fl., 1974). 

Á meðan sjúkrahúsdvöl hennar stóð þroskaðist Genie mjög hratt, þar sem hún bæði 

þyngdist og stækkaði talsvert (Curtiss o.fl., 1974). Ásamt líkamlegum þroska jókst vitrænn 

þroski hennar mikið, en sem dæmi skoraði hún talsvert hærra á vitsmunaþroskaprófum 

nokkrum mánuðum eftir að hún fannst, heldur en í upphafi (Curtiss o.fl., 1974). Hún sýndi 

einnig merki  tilfinningalegs þroska sem sýndi sig meðal annars í breyttu sambandi við hluti 

og fólk og aukinni getu til tilfinningalegrar tjáningar (Curtiss o.fl., 1974). 

Fljótlega eftir að Genie fannst var ljóst að hún greindi málhljóð frá öðrum hljóðum og 

var mál hennar þegar leið á máltöku hennar talið byggt á skipulögðu hljóðkerfi (Curtiss, 

1977). Sjaldnast er hægt að segja hið sama um síðbúna máltöku einstaklinga. Ástæða þess 

gæti verið sú að hljóðskynjun hennar hafi þroskast á eðlilegan hátt, en það gerist yfirleitt á 

fyrstu mánuðum barns og passar þannig við tilfelli Genie sem var ekki einangruð fyrr en um 

20 mánaða aldur. Það má því vera að máltaka hennar eftir að hún fannst hafi verið að 

einhverju leiti byggð á því kerfi sem hún hafði mótað áður en hún var einangruð (Curtiss, 

1977). 



MÁLTAKA BARNA  22 

Árið 1971 eða sjö mánuðum eftir að Genie fannst var máltaka hennar rannsökuð af 

Susan Curtiss, sem reyndi að þjálfa mál hennar. Í kjölfarið skrifaði Curtiss um Genie þar sem 

hún fjallar um árangurinn og það sem einkenndi mál Genie (Curtiss, 1977). Framburður og 

málkerfi Genie var ætíð ansi frábrugðið því sem telst eðlilegt, þó vissulega hafi henni farið 

gríðarlega fram (Curtiss, 1977). Henni tókst til að mynda að læra mörg orð og merkingu 

þeirra, en voru þau þó öll bundin við opna orðflokka það er að segja sagnorð, lýsingarorð og 

nafnorð, sem þýðir að hún lærði aldrei orð í til dæmis flokki forsetninga, samtenginga og 

fornafna (Curtiss, 1977). Ásamt því bar hún fram allar sagnir í nafnhætti og náði því ekki 

tökum á öðrum beygingum (Curtiss, 1977).  

Fyrstu orð hennar voru ólík fyrstu orðum „venjulegs“ barns að því leiti að hún lærði 

sagnorð og lýsingarorð umfram nafnorð, en nafnorð eru yfirleitt fyrstu orð barna (Curtiss, 

1977). Henni tókst að mynda einfaldar setningar, setningar með neitun og orð með ákveðnum 

greini. Þó að setningar hennar hafi yfirleitt verið rangar endurspegluðu þær þó málkerfi, þó 

vissulega afar ófullkomið (Curtiss, 1977). Máltaka Genie var einnig í eðli sínu ólík 

hefðbundinni máltöku að því leiti að hún tileinkaði sér það ekki sjálf, heldur var henni 

markvisst kennt (Curtiss, 1977). Hún náði aldrei tökum á málfræði tungumálsins og skorti 

vilja til þess að bæta málkerfi sitt, en það sem einkennir eðlilega máltöku í barnæsku er að 

barnið vinni í málkerfi sínu og bæti það þar til fullri færni er náð (Curtiss, 1977). 

Ekki er mikið vitað um eðli og umfang máláreitis sem Genie fékk á þeim tíma sem 

hún var einangruð. Það er þó vitað að faðir hennar umbar ekki hljóð og refsaði henni ef það 

heyrðist í henni (Curtiss o.fl., 1974). Ásamt því var hvorki sjónvarp né útvarp á heimilinu og 

er því hægt að gera ráð fyrir að hún hafi orðið fyrir afar takmörkuðu máláreiti á meðan þessari 

einangrunarvist stóð (Curtiss o.fl., 1974).  

Nær ómögulegt er að vita hvað nákvæmlega orsakaði hegðun, eðli málþroska og 

takmarkanir Genie þar sem ansi margt var óeðlilegt í uppeldi hennar og ljóst að hún fór á mis 

við fleira en máláreiti. Ásamt því er ekki hægt að útiloka einhverskonar meðfædda 

þroskaskerðingu (Johnson og Newport, 1989).  Eðli máltöku hennar gæti þó meðal annars 

verið rakið til þess að hún hafði lélega stjórn á talfærum sínum, átti erfitt með að tyggja og 

kyngja, hafði skerta stjórn á öndun við tal og almennt skerta stjórn á raddböndum sínum. 

Þessir þættir gætu þó verið afleiðing skerts máláreitis (Curtiss, 1977).  

Einnig er hægt að ímynda sér að andlegar afleiðingar þess að hafa verið refsað nær 

alla sína tíð fyrir að gefa frá sér hljóð hafi haft neikvæð áhrif á mál hennar, en það sýndi sig til 

dæmis þegar hún lenti hjá vondri fósturfjölskyldu, en þá hætti hún að tala um tíma  (Curtiss, 

1977). 
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Rannsóknir á máltöku Genie er hægt að túlka sem stuðning við kenningu Lenneberg 

um markaldur máls, en hún er góður vitnisburður um alvarlegar afleiðingar þess að mál sé 

ekki tileinkað á hefðbundu máltökuskeiði. Það að máltaka hennar hafi ekki farið fram á 

eðlilegum tíma varð til þess að mál hennar var ætíð mörgum takmörkunum háð.  

5.3.2. Heyrnalausir einstaklingar 

Eina merkilegustu uppgötvun í málvísindum má rekja til tímamótaskrifa Williams Stokoe árið 

1960, þar sem táknmál voru talin lúta sömu málfræðilegu lögmálum og raddmál (Stokoe Jr, 

2005). Líkt og í raddmáli er um að ræða málfræðilegt kerfi tákna og látbragða sem er raðað 

saman á kerfisbundinn hátt (Mayberry, 2010). Taugamálfræðilegar (e. neurolinguistic) 

rannsóknir hafa sýnt fram á að svæði í vinstra heilahveli sjái um táknmál, líkt og raddmál og 

sé þannig í raun ekki um að ræða svæði sem sjá um sjónlega úrvinnslu, þó vissulega sé sjón 

nauðsynleg (Corina og Knapp, 2006). Skaði á þessu svæði getur þannig valdið málstoli hjá 

einstaklingum sem nota táknmál rétt eins og hjá þeim sem nota raddmál (Poizner, Klima og 

Bellugi, 1990). 

Börn virðast eiga auðvelt með að tileinka sér málkerfi og þar sem táknmál er í eðli 

sínu ekki ólíkt raddmáli vaknaði grunur um að tileinkun þess væri einnig bundin markaldri 

(Mayberry, 2010; Lenneberg, 1967).  

Áður fyrr var hvorki séð ástæða til né lögð áhersla á að börn lærðu táknmál og hafa af 

þeim sökum ansi mörg heyrnarlaus börn alist upp án móðurmáls (Anderson og Reilly, 2002). 

Einnig fæðast afar fáir heyrnarlausir í táknmálstalandi fjölskyldu, til að mynda rúmlega 90% 

heyrnarlausra barna í bandaríkjunum (Anderson og Reilly, 2002). Aðgangur þeirra að 

tungumáli var og er þannig afar takmarkaður, sér í lagi fyrst um sinn, ásamt því að áður fyrr 

gat tekið óratíma að greina börn heyrnarlaus, en til samanburðar er nú hægt að bera kennsl á 

merki þess á fyrstu viku barnsins (Anderson og Reilly, 2002; Saxton, 2017).  

Enn í dag geta foreldrar heyrnarlausra barna átt í erfiðleikum með að veita börnum 

sínum nægilegt máláreiti, þar sem nám foreldranna sjálfra á táknmáli hefst yfirleitt ekki fyrr 

en barnið er greint heyrnarlaust eða heyrnarskert (Saxton, 2017). Í gegnum tíðina þótti slíkt 

ekki markvert þar sem lengi vel var lögð áhersla á varalestur í von um að barnið lærði á 

endanum raddmál og var jafnvel litið svo á að nám á táknmáli endurspeglaði uppgjöf foreldra 

(Mayberry, 2010). 

Þetta leiddi af sér hóp fólks sem hægt var að rannsaka meðal annars í tengslum við 

markaldur. Misjafnt er hvenær máltaka hófst, allt frá barnæsku til fullorðinsára og er því um 

að ræða afar fjölbreytilegar rannsóknir sem hafa heilt yfir veitt töluvert skýr svör um 
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markaldur máls. Sambærileg mynd er dregin upp í mörgum rannsóknum þar sem fram kemur 

að ef máltöku seinkar, þó það sé ekki nema um örfá ár, geti það haft varanleg áhrif 

(Mayberry, 2010). Rannsóknir á síðbúinni máltöku heyrnarlausra gefa ótvíræða mynd þess að 

hæfnin til að tileinka sér málkerfi minnkar eftir því sem á líður en til að mynda ná þeir sem 

læra táknmál seinna á ævinni síður valdi á málfræði táknmálsins í samanburði við þá sem 

tileinka sér táknmál frá fæðingu. Mayberry (1993) er meðal þeirra sem sýndu fram á slíkar 

niðurstöður í rannsókn sinni á heyrnarlausum og heyrnarskertum einstaklingum.  

Markaldur og máltökuferli táknmáls og raddmáls virðist í eðli sínu vera sambærilegt 

(Stokoe Jr, 2005). Sem dæmi má nefna fyrstu orð og tímasetningu þeirra ásamt nafnorðaríks 

orðaforða fyrst um sinn (Anderson og Reilly, 2002; Mayberry, 1993). Máláreiti er í báðum 

tilfellum nauðsynleg forsenda þess að barnið tileinki sér málið. Heyrnarlaus börn þurfa 

máláreiti í formi táknmáls og heyrandi máláreiti í formi raddmáls (Stokoe Jr, 2005). 

Rannsóknir á Chelsea, mjög heyrnarskertri konu sem fékk heyrnartæki rúmlega 30 ára gömul 

er skýrt dæmi um alvarlegar afleiðingar þess að verða ekki fyrir máláreiti fyrr en á 

fullorðinsárum (Curtiss, 1988). Hún hafði alla tíð verið mállaus en þegar hún fékk 

heyrnartæki hóf hún nám á táknmáli. Henni tókst ekki vel til en til að mynda var málfræði 

hennar 10 árum seinna enn afar ábótavant þar sem hún var þá enn algerlega ófær um að setja 

orð saman í málfræðilega réttar setningar. Engin merki um málkerfi voru til staðar þó henni 

hafi tekist að læra stök orð (Curtiss, 1988). Svo virtist sem tækifæri til þess að ná tökum á 

málinu hefði runnið henni úr greipum.  

5.3.3. Hvað þýðir þetta? 

Áðurnefndar rannsóknir styðja kenningu Lenneberg um markaldur máltöku. Kenning hans er 

þó, eins og áður hefur komið fram, ákveðnum takmörkunum háð. Hann taldi máltöku hefjast 

um tveggja ára aldur, en samkvæmt rannsóknum skynjar barn tal í móðurkviði og þekkir rödd 

móður sinnar þegar það fæðist og má þannig færa rök fyrir að máltaka hefjist töluvert fyrr. 

Ásamt þessu virðist árangur fólks, sem reynir að tileinka sér mál seinna á ævinni, vera 

breytilegur en hægt er að túlka það sem svo að ekki séu eins skýr endalok málhæfileikans við 

kynþroskaaldur og Lenneberg hélt fram. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að það séu 

mismunandi næmiskeið fyrir mismunandi þætti málsins. Sem dæmi virðist næmni 

talskynjunar vera meðal þess sem byrjar fyrst að dvína. Barnið aðlagar sig móðurmálinu á 

fyrstu 6-12 mánuðum eftir fæðingu, en um 12 mánaða aldur eru til dæmis japönsk börn hætt 

að greina á milli hljóðanna [r] og [l] því japanska aðgreinir ekki þau hljóð. 
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Viðeigandi máláreiti í barnæsku virðast vera forsenda þess að barn geti tileinkað sér 

mál fullkomlega og ósjálfrátt. Heyrnarlaust barn þarf einfaldlega að sjá táknmál og heyrandi 

barn að heyra raddmál, en þeim hæfileika að tileinka sér mál við það eitt að heyra eða sjá það 

virðist vera sett ákveðin tímamörk. Ljóst er að ef máltaka fer ekki fram í barnæsku hefur það 

mikil áhrif og varanlegar afleiðingar, en til dæmis virðast einstaklingar sem læra mál seinna á 

ævinni eiga það sameiginlegt að eiga í miklum erfiðleikum með málfræði málsins. Það virðist 

þó vera einstaklingsbundið hversu miklum árangri er náð. Það eru til að mynda dæmi um 

einstaklinga sem tókst að tileinka sér einhverskonar málkerfi, þá er vissulega um að ræða afar 

ófullkomið kerfi þar sem fólk gerir margar villur, en kerfi þó, og hafa sumir jafnvel náð 

tökum á grundvallarorðaröð málsins (Johnson og Newport, 1989; Boudreault og Mayberry, 

2006). Hins vegar eru líka einstaklingar eins og til dæmis Victor og Chelsea sem ná töluvert 

minni árangri og sýna ekki merki um málkerfi.  

Árangur helst að einhverju leiti í hendur við magn og gæði máláreitis sem viðkomandi 

kann að hafa fengið yfir ævina, sem ef til vill útskýrir hvers vegna Genie náði meiri árangri en 

Victor. Hún var ekki einangruð fyrr en um 20 mánaða aldur og því gæti talskynjun hennar 

hafa þroskast eðlilega, á meðan Victor er talinn hafa verið einangraður frá fæðingu. Einnig 

gætu aðrir þættir en aldur staðið í vegi fyrir til dæmis Genie og Victor þar sem eðli málþroska 

þeirra gæti haft aðrar skýringar, eins og áður var nefnt.  

Ýmislegt bendir til þess að séu málstöðvar í vinstra heilahveli ekki virkjaðar á 

máltökuskeiði nýtist þær ekki og hægra heilahvel taki þá við málinu, þrátt fyrir að ráða ekki 

við málfræði þess (Curtiss, 1985). Til að mynda voru gerðar rannsóknir á Genie í þeim 

tilgangi að sjá hvaða hluti heilans væri ráðandi við úrvinnslu máláreitis og annars áreitis sem 

tengist ekki málinu. Samkvæmt þeim sá hægra heilahvel Genie um úrvinnslu hvoru tveggja, 

en hér ber að nefna að Genie var rétthent (Curtiss, 1985). Það að Genie hafi ekki lært 

tungumál í æsku leiddi þannig ekki aðeins til afbrigðilegrar og takmarkaðrar máltöku, heldur 

hafði það einnig þau áhrif að starfsemi heilans væri óeðlileg í kjölfar þess að málstöðvar í 

vinstra heilahveli hafi ekki verið virkjaðar á eðlilegum tíma í æsku (Curtiss, 1985). 

Sambærilegar rannsóknir á Chelsea sýndu fram á svipaðar niðurstöður (Curtiss, 1985). 

Rannsóknir benda þannig til að séu málstöðvar ekki virkjaðar á máltökuskeiði geti það haft 

áhrif á starfsemi heilans og sé þannig hægt að færa rök fyrir því að máltakan eigi sér 

líffræðilegar forsendur og sé í raun nauðsynleg til þess að barn þroskist eðlilega (Curtiss, 

1985).  
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5.4. Lagskipting vitsmuna 

Eins og áður var nefnt hélt Chomsky því fram að börn hafi meðfætt máltökutæki, það er að 

segja að þau viti eitthvað um algildi tungumála þegar þau fæðast, sem geri þeim kleift að 

tileinka sér mál og ná tökum á flókinni málfræði þess. Ásamt þessu taldi hann málhæfileikann 

sjálfstæðan og þannig óháðan öðrum vitsmunum á borð við minni og greind. Hann taldi því 

málhæfileikann lúta öðrum lögmálum en aðrir vitsmunir, en samkvæmt því lærir maður til að 

mynda ekki mál á sama hátt og maður lærir stærðfræði. Um ræðir lagskipta vitsmuni (e. 

modularity of the mind), en sú hugmynd skapaði sér sess meðal fræðimanna, þá sérstaklega í 

kjölfar skrifa Jerry F. Fodor (1983) Modularity of mind, sem hélt því til að mynda fram að 

heilanum mætti líkja við safn tækja þar sem hvert og eitt tæki sæi um úrvinnslu ákveðinna 

verkefna heilans.  

Á síðustu áratugum hafa verið gerðar rannsóknir á þroskaskertum einstaklingum og 

börnum með svokallaða sértæka málþroskaröskun (e. specific language impairment), en þær 

benda eindregið til þess að greind og málhæfileiki manna séu óháð og hafa þannig stutt 

kenningu Chomsky töluvert.  

Sértæk málþroskaröskun felur í sér að barnið hafi að einhverju leiti afbrigðilegan 

málþroska en að þroski þeirra sé að öðru leiti eðlilegur. Það er því um að ræða heilbrigt barn 

að öllu leiti nema hvað varðar mál þess (Leonard, 2014). Einstaklingsbundið er hvaða þætti 

móðurmálsins viðkomandi á erfitt með en sem dæmi geta verið til staðar erfiðleikar með 

hljóðkerfi og málfræði. Einkenni geta til dæmis verið minni orðaforði og erfiðleikar með að 

skilja flóknar og langar setningar (Leonard, 2014).  

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á máli greindarskertra barna. Meðal þeirra er 

rannsókn þeirra Curtiss og Yamanda á máli Antony þegar hann var sex ára gamall (Curtiss, 

1988). Antony var talinn hafa sjaldgæfan erfðasjúkdóm, svokallað Williams heilkenni sem 

orsakar meðal annars skerta greind (Karmiloff og Karmiloff-Smith, 2001). Málþroski hans 

virtist þó í meginatriðum vera á pari við heilbrigða jafnaldra, en hann gat til að mynda 

myndað setninga á borð við „þessi stelpa á ekki skó“ (Curtiss, 1988). Skilningur og merking 

var þó ábótavant hjá honum þar sem hann virtist ekki alltaf skilja það sem var sagt og það sem 

hann sagði sjálfur (Curtiss, 1988). Það er þó í takt við einkenni Williams heilkennis, en 

tjáning slíkra einstaklinga helst yfirleitt ekki í hendur við skilning þeirra á málinu (Karmiloff 

og Karmiloff-Smith, 2001). 
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Yamanda (1990) rannsakaði einnig mál Laura, 16 ára stelpu með þroskaskerðingu. 

Laura gat ekki lesið, sagt hvað klukkan væri og hvað hún væri gömul, en þrátt fyrir mikla 

þroskaskerðingu hafði hún náð góðum tökum á málinu (Yamada, 1990). 

Að lokum ber að nefna rannsókn þeirra Smith og Tsimpli (1995) á máli Christopher, 

en hann var alvarlega greindaskertur og þurfti til að mynda mikla aðstoð við daglegar 

athafnir. Fyrir utan það að vera fullkomlega á pari við heilbrigða jafnaldra sína var hann talinn 

vera svokallaður snillingur á málasviðinu (e. language savant), en auk móðurmálsins var hann 

fær um að bjarga sér á 10-20 öðrum tungumálum (Smith og Tsimpli, 1995).  

Chomsky taldi málhæfileika mannsins vera óháðan öðrum vitsmunum eins og til 

dæmis minni og greind. Í ljósi rannsókna á þroskaskertum einstaklingum og börnum með 

sértæka málþroskaröskun er hægt að færa rök fyrir að Chomsky hafi þarna að einhverju leyti 

hitt í mark. Einstaklingar geta þrátt fyrir mikla þroskaskerðingu náð fullum tökum á málinu 

og eins geta fullkomlega heilbrigðir einstaklingar verið með afbrigðilegan málþroska að 

einhverju leyti.  

5.5. Samantekt 

Rannsóknir á málstöðvum í heilanum, markaldri máls, dýrum og lagskiptingu vitsmuna er 

hægt að túlka sem líffræðilegar forsendur máltöku. Í ljósi rannsókna á mannöpum virðist 

hæfileikinn til að tileinka sér mál vera bundinn við manninn. Þetta er ásamt því að vera óháð 

öðrum vitsmunum í ljósi rannsókna á þroskaskertum einstaklingum sem og börnum með 

sértæka málþroskaröskun. Ásamt því virðist mikilvægt að máltaka fari fram á hefðbundnu 

tímabili og sé það ekki nær einstaklingurinn sjaldnast sambærilegum tökum á málinu og börn 

á máltökuskeiði. Rannsóknir á Genie bentu einnig til þess að máltaka væri nauðsynleg 

forsenda eðlilegrar starfsemi heilans, þar sem mikilvægt er að málstöðvar séu virkjaðar í 

barnæsku.  

6. Umræður  

Áður fyrr var talið að máltökuskeið barna byrjaði um eins árs aldur, við fyrstu orðmyndun 

barnsins, en í ljósi rannsókna er ljóst að hún byrjar töluvert fyrr. Börn heyra móðurmál sitt í 

móðurkviði og þekkja til að mynda rödd móður sinnar við fæðingu og má þannig færa rök 

fyrir því að máltaka byrji þá.  

Tilraun Skinner til þess að útskýra hvernig barni er kleift að tileinka sér mál verður í 

ljósi rannsókna að teljast ansi ófullnægjandi. Takmarkanir kenninga hans voru ef til vill best 

útskýrðar af Chomsky í gagnrýni hans á bók Skinner Verbal Behavior árið 1959, þar sem 
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hann gagnrýndi meðal annars kenningu Skinner fyrir að gera ekki ráð fyrir því að einhverjir 

hugrænir ferlar væru að verki þegar barn tileinkar sér tungumál. 

Eins og áður var nefnt taldi Skinner börn beita herminámi til þess að læra málið sem 

það heyrir í kringum sig og það sé síðan styrkt af þeim sem eru í umhverfi þess, sem leiði til 

þess að það tali meira í þeim tilgangi að fá meiri styrkingu. Það er þó nokkuð ljóst að foreldrar 

styrkja ekki allt tal barna sinna, en sennilega er það mest um það þegar þau segja sín fyrstu 

orð og eru rétt byrjuð að tala. Máltaka sem byggðist einungis á herminámi væri ekki mikils 

virði, líkt og Chomsky benti á í gagnrýni sinni, þar sem mál fullorðinna er oft ófullkomið, 

fullt af mismælum og hléum (O’Grady, 2005).  

Börn virðast einnig samkvæmt rannsóknum á máltöku byggja upp mál sitt stig af stigi, 

þar sem ákveðnar reglur eru bundnar við hvert stig (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). 

Vísbendingar þess efnis má til að mynda rekja til beyginga í máli barna, en á ákveðnu stigi 

máltökunnar virðast þau alhæfa algeng málfræðiatriði, til dæmis algengustu þátíðarmynd 

sagna, -aði, en flestar íslenskar sagnir taka með sér þá þátíðarendingu (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2000). Barnið setur þá þátíðarendingu á allar sagnir í máli sínu og segir til að 

mynda „dettaði“ í stað „datt“, en ólíklegt er að þau api slíkt eftir fullorðnum. Þegar þau 

komast á næsta stig ná þau síðan tökum á fleiri þátíðarendingum (Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2000). Ef börn lærðu tungumálið með herminámi myndu þau ekki segja slík orð og setningar, 

ásamt því að leiðrétting foreldra á máli barna virðist helst liggja í þáttum tengdum merkingu, 

þar sem þau leiðrétta til dæmis ef barn segir köttur þegar hundur labbar fram hjá, frekar en 

málfræðileg mistök (O’Grady, 2005). Ef ákveðin málfræðileg mistök eru í máli barna gæti 

það þá þýtt að þau séu á ákveðnu stigi máltökunnar, en með hverju stigi þróast mál þeirra 

meira og meira (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000).  

    Eins og Chomsky benti á er ljóst að barn heyrir ekki allar setningar í umhverfi sínu sem það 

verður fært um að mynda í framtíðinni og hið á sama við um þekkingu barna á reglum hvað 

varðar orðaröð í setningum, sem gerir því kleift að þekkja tækar setningar frá ótækum 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2000; O’Grady, 2005). Sem dæmi veit barn að setningin „ég borða 

fisk“ er málfræðilega rétt setning á meðan „ég fisk borða“ er málfræðilega röng setning sem 

brýtur þær reglur sem eiga við um orðaröð í íslensku (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Þetta 

bendir til ómeðvitaðrar þekkingu á málfræðilegum atriðum og gerð setninga sem ekki er hægt 

að rekja útskýringa á úr umhverfinu.  

Atferlissinnar telja að heimfara megi rannsóknir á atferli dýra yfir á menn, en það 

virðist ekki eiga við um mál, eins og kemur bersýnilega fram í rannsóknum á mannöpum. Hér 

ber að nefna Vicky, Kanzi og Nim Chimpsky, en augljóst var að þá skorti einhverja þekkingu 
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og færni sem börn virðast hafa frá fæðingu og eru þeir þannig skýr vitnisburður þess að málið 

sé bundið við manninn einan. 

Tilraun Skinner til þess að útskýra máltöku ætti þó ekki að afskrifa fullkomlega þar 

sem ljóst er að hún hafði einhver áhrif á félagssamskiptakenningar, ásamt því að almennt er 

samþykkt að máláreiti úr umhverfinu sé nauðsynleg forsenda þess að máltaka geti farið fram 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000; O’Grady, 2005). Sönnunargögn þess má til dæmis sækja til 

rannsókna á Genie og heyrnarlausum einstaklingum. 

Ljóst er að ansi margt styður kenningar Chomsky þar sem margt bendir til þess að 

börn hafi meðfædda málhæfileika. Chomsky taldi börn hafa þekkingu á málfræðilegum 

atriðum sem geri þeim kleift að verða fullfær í málinu þrátt fyrir takmörkuð og ófullkomin 

gögn að byggja á. Til að mynda heyra börn takmarkaðan fjölda setninga í umhverfi sínu en 

verða þrátt fyrir það fær um að mynda ótakmarkaðan fjölda setninga í framtíðinni, ásamt því 

að hafa þekkingu á málfræðilegum atriðum og gerð setninga sem þau hafa ekki aðgang að í 

umhverfi sínu (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Ásamt því virðist sem manninum sé áskapað 

að tileinka sér tungumál í barnæsku, en sé það ekki gert gæti það til dæmis ekki verið fært um 

að greina mun á hljóðum, eins og rannsóknir á hljóðkerfi barna hafa sýnt fram á. Allt þetta 

bendir til þess að einhver meðfædd ómeðvituð þekking sé til staðar. 

Kenning Chomsky um meðfæddan málhæfileika gerir einnig ráð fyrir því að máltaka 

barna sé reglubundið kerfi. Það stemmir nokkuð vel við rannsóknir á máltöku barna en 

samkvæmt þeim er hún mjög reglubundin. Sem dæmi tileinka börn sér tungumálið á svipaðan 

hátt, það er að segja þau fara í gegnum sambærileg stig ásamt því að gera svipaðar villur, óháð 

tungumáli (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Þá eru frávik í máli barna ekki tilviljunarkennd, 

heldur reglubundin, en sem dæmi alhæfa börn óháð tungumáli algengar beygingar í máli sínu 

á ákveðnu stigi máltökunnar (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000; O’Grady, 2005).  

    Vísbendingar um líffræðilegar forsendur máltöku, til dæmis tilvist málstöðva í heilanum, 

rannsóknir á markaldri máls og lagskiptingu vitsmuna benda allar til þess að manninum sé 

áskapað að tileinka sér tungumál. Rannsóknin á Nim Chimpsky bendir til þess að börn hafi 

áskapaða færni sem dýr hafa ekki, en eitthvað hlýtur þá að vera í heila okkar sem gerir okkur 

kleift að tileinka okkur mál. 

Málmyndunarfræði Chomsky er þó vissulega einhverjum takmörkunum háð og getur 

ekki talist fullnægjandi skýring ein og sér á því hvernig barni er kleift að tileinka sér 

tungumál. Hann leggur til dæmis mikla áherslu á málfræðiatriði og setningafræðilega 

uppbyggingu máls en útskýrir lítið sem ekkert það sem við kemur til dæmis hljóðkerfi og 

merkingarfræði. Ljóst er að mikilvægt er að vita merkingu máls, en setningafræðileg þekking 
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útskýrir til dæmis ekki hvernig barn veit að setningin „borðið fer út að labba á vatninu“ er 

ekki rökrétt, þó vissulega sé hún setningafræðilega rétt. Ásamt þessu er nauðsynlegt að barnið 

heyri mál til þess að byggja upp tungumál sitt, eða í tilfelli heyrnarlausra sjá táknmál, en 

Chomsky lagði ekki næga áherslu a mikilvægi þess ásamt félagslegs- og vitsmunalegs þroska 

barna á máltökuskeiði. Hugmyndin um meðfætt máltökutæki er einnig ekki nægileg vel 

útskýrð þar sem tilvist þess útskýrir ekki beinlínis þróun máls. Honum til varnar reyndi hann 

þó aldrei að lýsa máltöku, heldur var markmið hans að lýsa og skýra úrvinnslu máls.  

Piaget taldi grundvöll máltöku barns vera lagðan á skynhreyfistiginu en það er 

þroskaskeið barnsins fyrstu tvö ár þess. Í kenningu hans kom fram að ekkert sérstakt meðfætt 

máltökutæki þurfi til máltöku, heldur myndi aukin þekking barna á málinu gerast samhliða 

rökhugsun og skynsemi. Piaget hélt því fram að þroski barna hafi meiri áhrif á máltöku en 

meðfæddur hæfileiki og málþroski þróaðist í gegnum skilning á hlutum og hugmyndum 

(Karmiloff-Smith, 1990). 

Í kenningu Piaget um huglægan þroska talar hann um þroskastigin fjögur. Rannsóknin 

sem hann gerði hefur þó hlotið sinn skerf af gagnrýni. Piaget er talin hafa notað of lítinn 

markhóp til að framkvæma rannsók sína á en markhópurinn samanstóð af 

fjölskyldumeðlimum og vinum sem koma allir frá svipuðum uppruna í samfélaginu. Erfitt er 

að koma fram með kenningu sem á að alhæfa um öll börn þegar úrtakið er ekki víðtækara 

(Hopkins, 2011).  

Bruner og Vygotsky héldu því báðir fram að máltaka væri hvorki meðfædd né hluti 

ferlis af náttúrunnar hendi (Bakhurst og Shanker, 2001). Þeir aðhylltust báðir kenninguna um 

að félagssamskipti gerðu málþroska barna mögulegan. Sú kenning var sett fram af Vygotsky 

en Bruner fylgdi henni eftir og hélt því fram að málþroski myndaðist í samskiptum við 

foreldra í gegnum leiki og barnatal. Þessi samskipti barns og foreldris, eða umönnunaraðila, 

urðu grundvöllur Bruner að stoðgrindinni í umhverfi barnsins. Umrædd stoðgrind er 

þroskabilið sem hjálpar barni með máltöku og málþroska (Bakhurst og Shanker, 2001). 

Stoðgrindin í kenningu Bruner er grunnurinn að máltökustoðkerfinu og er það 

grundvallarmunurinn á kenningu Bruner um máltöku í samanburði við kenningu Chomsky 

sem felur í sér meðfætt máltökutæki. Máltökustoðkerfi Bruner gefur sér að umhverfið stjórni 

þroska og þar með málþroska á meðan máltökutæki Chomsky bendir til að okkur sé meðfætt 

að tileinka okkur mál (Bruner og Watson, 1983). Kenning Bruner um stoðgrind svipar einnig 

gríðarlega til kenningar Vygotsky um nærþroskabil barns. Í þeirri kenningu er talað um 

mikilvægi umhverfis til að hjálpa barni að þroskast. Ásamt kenningu sinni um nærþroskabil 

kom hann fram með kenningu náskylda nærþroskabili (Abtahi, 2017). Um ræðir kenninguna 



MÁLTAKA BARNA  31 

hinn lærði, þar sem hann talar um að svo barn geti þroskast þurfi það að vera í samskiptum 

við einhvern sem er þroskaðri sem geti hjálpað barninu að læra meira og þar með þroskast 

(Abtahi, 2017). 

Kenningar Vygotsky um málþroska barna er á skjön við kenningar Piaget sem vill 

meina að börn læri tungumál í gegnum samlögunarferli. Kenningar Vygotsky hins vegar stikla 

helst á mikilvægi umhverfisins í máltöku barna. Vygotsky gagnrýndi hversu miklar 

alhæfingar væru í kenningu Piaget um þroska og þótti honum þær of algildar (Tryphon og 

Vonèche, 2013). Hægt er að færa hugmyndir Piaget og Vygotsky um hvernig barn lærir yfir á 

kenningar þeirra um máltöku. Piaget trúði því að barn ætti að læra með sem minnstu inngripi 

frá kennara eða foreldri á meðan Vygotsky trúði því að hægt væri að flýta lærdómi þegar 

einhver meira lærður er viðstaddur (Woolfolk, 2004). Piaget og Vygotsky trúðu því báðir að 

það væru til vandamál sem börn geta ekki leyst og væru fyrir utan þeirra skilningarvit. Piaget 

trúði því að þá væri barnið ekki á viðeigandi þroskastigi til að leysa vandamálið. Vygotsky 

hins vegar talaði um nærþroskabilið sem barnið er á og ef barnið getur ekki leyst vandamálið 

með eða án hjálpar er barnið ekki tilbúið til þess (Woolfolk, 2004). 

6.1.  Ályktanir 

Er manninum áskapað að tileinka sér tungumál? Eða lærir hann tungumálið einfaldlega af 

umhverfi sínu? Augljóst er að á þessu eru mjög skiptar skoðanir. Engin kenning afneitar bæði 

meðfæddum hæfileikum og mikilvægi umhverfis, heldur virðist sem svo að ekki séu allir á 

sama máli um hvað leiki aðalhlutverk. Rannsóknir benda til þess að samspil meðfædds 

málhæfileika og umhverfis geri barni kleift að tileinka sér mál.  

Ef maðurinn einn talar, hlýtur að vera eitthvað í líffræði hans sem gerir honum það 

kleift. Rannsóknir á dýrum hafa sýnt fram á að málhæfileikanum deilir maðurinn ekki með 

öðrum og hlýtur sú hæfni því að vera honum meðfædd. Ásamt því virðist málhæfileikinn í 

ljósi rannsókna á þroskaskertum einstaklingum og börnum með sérstæka málþroskaröskun 

vera óháður öðrum vitsmunum á borð við greind. Eðlilegt málumhverfi er þó óneitanlega 

nauðsynlegt líka. Ljóst er að börn koma ekki í heiminn mishæf til að læra ákveðið tungumál, 

heldur stjórnast það af umhverfinu. Sé það ekki til staðar hefur það einfaldlega ekki mál til 

þess að tileinka sér. Gæði og  magn máláreitis út máltökuskeiðið er einnig mikilvægt en 

Chelsea og Genie eru skýr vitnisburður þess hve alvarlegt það er sé farið á mis við það.  

Þrátt fyrir takmarkanir njóta kenningar Chomsky í ljósi rannsókna óneitanlega mest 

stuðnings þó vissulega hafi kenningar þeirra Skinner, Piaget, Bruner og Vygotsky allar 

eitthvað fram að færa. Hvað það er sem gerir barni kleift að tileinka sér mál er enn deilt um og 
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ekki er séð fyrir endann á þeirri deilu í náinni framtíð. 

 

  



MÁLTAKA BARNA  33 

Heimildaskrá 

Abtahi, Y., Graven, M. og Lerman, S. (2017). Conceptualising the more knowledgeable other 

within a multi-directional ZPD. Educational Studies in Mathematics, 96(3), 275-287. 

doi:10.1007/s10649-017-9768-1 

 

Anderson, D. og Reilly, J. (2002). The MacArthur Communicative Development Inventory: 

Normative Data for American Sign Language. The Journal of Deaf Studies and Deaf 

Education, 7(2), 83-106. https://doi.org/10.1093/deafed/7.2.83 

  

Anderson, S. R. (2004). Doctor Dolittle’s delusion: Animals and the Uniqueness of Human 

Language. New Haven: Yale University Press. 

 

American Psychological Association. (e.d.-c). Cognitive psychology. APA dictionary 

of  psychology. Sótt af https://dictionary.apa.org/cognitive-psychology 

 

American Psychological Association. (e.d.-b). Cognitive theory. APA dictionary of 

psychology. Sótt af https://dictionary.apa.org/cognitive-theory 

 

American Psychological Association. (e.d.-a). Higher mental process. APA dictionary of 

psychology. Sótt af  https://dictionary.apa.org/higher-mental-process 

 

Bakhurst, D. og Shanker, S. (2001). Jerome Bruner: Language, culture, self. London: Sage 

Publications Ltd. 

 

Bates, E. (1979). The emergence of symbols: Cognition and communication in infancy. New 

York: Academic Press. 

  

Bechtel, W., Abrahamsen, A. og Graham, G. (2001). Cognitive Science: History. Í N. J. 

Smelser og P. B. Baltes (ritstjórar), International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences (bls. 2154–2158). doi:10.1016/b0-08-043076-7/01442-x 

 

 



MÁLTAKA BARNA  34 

Blumstein, S. E. og Milberg, W. P. (2000). Language deficits in Broca's and Wernicke's 

aphasia: A singular impairment. Í Grodzinsky, Y., Shapiro L. P. og Swinney, D. 

(ritstjórar), Language and the Brain (bls. 167–183). doi:10.1016/B978-012304260-

6/50011-6 

 

Bruner, J. S. (1978). The role of dialogue in language acquisition. Í A. Sinclair, R., J. Jarvelle 

og W. J. M. Levelt (ritstjórar), The Child's Concept of Language (bls. 241-257). New 

York: Springer-Verlag.  

 

Boudreault, P. og Mayberry, R. I. (2006). Grammatical processing in American Sign 

Language: Age of first-language acquisition effects in relation to syntactic structure. 

Language and Cognitive Processes, 21(5), 608-635. 

https://doi.org/10.1080/01690960500139363 

 

Bruner, J. S. (1983). Education as social invention. Journal of Social Issues, 39(4), 129-141. 

doi:10.1111/j.1540-4560.1983.tb00179.x 

 

Bruner, J. S. og Watson, R. (1983). Child's talk: Learning to use language. New York: W.W. 

Norton. 

 

Bruner, J. (1985). Child's talk: Learning to use language. Child Language Teaching and 

Therapy, 1(1), 111-114. doi:10.1177/026565908500100113 

 

Buckingham, H. W. (2006). The Marc Dax (1770–1837)/Paul Broca (1824–1880) controversy 

over priority in science: Left hemisphere specificity for seat of articulate language and 

for lesions that cause aphemia. Clinical Linguistics & Phonetics, 20(7-8), 613–619. 

doi:10.1080/02699200500266703  

 

Cheyne, J. A. og Tarulli, D. (1999). Dialogue, difference and voice in the zone of proximal 

development. Theory & Psychology, 9(1), 5-28. doi:10.1177/0959354399091001 

 

Chomsky, N. (1986). Knowledge of Language. Its Nature, Origin and Use. New York: 

Praeger. 

  



MÁLTAKA BARNA  35 

Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton.  

  

Chomsky, N. (1968). Language and Mind. New York: Harcourt Brace Jovanovich.  

  

Chomsky, N. (1959). A Review of BF Skinner's Verbal Behavior. Language, 35(1), 26-58. 

Sótt af 

http://www.ugr.es/~fmanjon/A%20Review%20of%20B%20%20F%20%20Skinner%2

7s%20Verbal%20Behavior%20by%20Noam%20Chomsky.pdf 

  

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: The MIT Press. 

  

Corina, D. P. og Knapp, H. (2006). Sign Language Processing and the Mirror Neuron System. 

Cortex, 42(4), 529-539. doi:https://doi.org/10.1016/S0010-9452(08)70393-9 

  

Curtiss, S., Fromkin, V., Krashen, S., Rigler, D. og Rigler, M. (1974). The Linguistic 

Development of Genie. Language, 50(3), 528-554. doi: 10.2307/412222 

  

Curtiss, S. (1977). Genie: A psycholinguistic study of a modern-day “wild child”. New York: 

Academic Press. 

 

Curtiss, S. (1985). The development of human cerebral lateralization. Í D.F. Benson og E. 

Zaidel (ritstjórar), The Dual Brain: Hemispheric Specializations in Humans (bls. 97-

116). New York: Guilford. Sótt af https://linguistics.ucla.edu/people/curtiss/1985%20-

%20The%20development%20of%20human%20cerebral%20lateralization.pdf 

  

Curtiss, S. (1988). Abnormal language acquisition and the modularity of language. Í F.J. 

Newmeyer (ristjóri), Linguistics. The Cambridge Survey II. Linguistic Theory: 

Extensions and Implications (bls. 96-117). Cambridge: Cambridge University Press. 

  

DeCasper, A. J. og Fifer, W. P. (1980). Of human bonding: Newborns prefer their mothers' 

voices. Science, 208(4448), 1174-1176. doi: 10.1126/science.7375928  

 



MÁLTAKA BARNA  36 

Dyer, F. C. (2002). The biology of the dance language. Annual Review of Entomology, 47(1), 

917-949. doi:10.1146/annurev.ento.47.091201.145306 

 

Eimas, P.D., Siqueland, E.R., Jusczyk, P. og Vigorito, J. (1971). Speech Perception in Infants. 

Science, 171(3968), 303-306. doi: 10.1126/science.171.3968.303 

 

Eimas, P. D. (1985). The perception of speech in early infancy. Scientific American, 252(1), 

46–52. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0185-46 

 

Flege, J. E. (1987). A critical period for learning to pronounce foreign languages? Applied 

Linguistics, 8(2), 162-177. https://doi.org/10.1093/applin/8.2.162 

 

Fodor, J.A. (1983). The Modularity of Mind. Cambridge: The MIT Press.  

 

Fridriksson, J., Guo, D., Fillmore, P., Holland, A. og Rorden, C. (2013). Damage to the 

anterior arcuate fasciculus predicts non-fluent speech production in aphasia. Brain: A 

Journal of Neurology, 136(11), 3451-3460. doi:10.1093/brain/awt267 

 

Fromkin, V., Krashen, S., Curtiss, S., Rigler, D. og Rigler, M. (1974). The Development of 

Language in Genie: A case of language acquisition beyond the “critical period”. Brain 

and Language, 1(1), 81-107. https://doi.org/10.1016/0093-934X(74)90027-3 

 

Garton, A. F. (1992). Social interaction and the development of language and cognition. 

Hove: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Geschwind, N. (1972). Language and the brain. Scientific American, 226(4), 76-83. Sótt af 

http://www.jstor.org/stable/24927318 

 

Gormezano, I. (1966). Classical conditioning. Í J. B. Sidowski (ritstjóri), Experimental 

methods and instrumentation in psychology (bls. 385– 420). New York: McGraw‐Hill. 

 

Hess. E. (2008). Nim Chimpsky. The Chimp Who Would Be Human. New York: Bantam Dell. 

 

Hoff, E. (2014). Language development (5. útgáfa). Wadsworth: Cenage Learning. 



MÁLTAKA BARNA  37 

 

Hopkins, J. R. (2011). The enduring influence of Jean Piaget. APS Observer, 24(10).  Sótt af 

https://www.psychologicalscience.org/observer/jean-piaget 

 

Hubel, D. H. og Wiesel, T. N. (1970). The period of susceptibility to the physiological effects 

of unilateral eye closure in kittens. The Journal of Physiology, 206(2), 419-

436  https://doi.org/10.1113/jphysiol.1970.sp009022 

 

Johnson, J. S. og Newport, E. L. (1989). Critical period effects in second language learning: 

The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. 

Cognitive Psychology, 21(1), 60-99. https://doi.org/10.1016/0010-0285(89)90003-0 

 

Jörgen Pind. (2013). Chomsky og hugfræðibyltingin. Í Höskuldur Þráinsson og Matthew 

Welpton (ritstjórar), Chomsky. Mál, sál og samfélag (bls. 71-85). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan.  

 

Karmiloff-Smith, A. (1990). Piaget and Chomsky on language acquisition: divorce or 

marriage? First Language, 10(30), 255–260. doi:10.1177/014272379001003006  

 

Karmiloff, K. og Karmiloff-Smith, A. (2001). Pathways to language: from fetus to 

adolescent. Boston: Harvard University Press.  

 

Lane, H. (1976). The Wild Boy of Aveyron. Cambridge: Harvard University Press.  

 

Lenneberg, E. (1967). Biological Foundations of Language. New York: Whiley. 

  

Leonard, L. B. (2014). Children with specific language impairment. Cambridge: The MIT 

press. 

  

Levi, D.M. (2005). Perceptual learning in adults with amblyopia: A reevaluation of critical 

periods in human vision. Developmental Psychobiology, 46(3), 222-232. 

https://doi.org/10.1002/dev.20050 

  



MÁLTAKA BARNA  38 

Lewis, T. L. og Maurer, D. (2009). Effects of early pattern deprivation on visual 

development. Optometry and Vision Science, 86(6), 640-646. doi: 

10.1097/OPX.0b013e3181a7296b 

 

Locke, J. (1847). An Essay Concerning Human Understanding. Philadelphia: Kay & 

Troutman. 

  

Mayberry, R. I. (1993). First-language acquisition after childhood differs from second-

language acquisition: The case of American sign language. Journal of Speech, 

Language, and Hearing Research, 36(6), 1258-1270. 

https://doi.org/10.1044/jshr.3606.1258 

  

Mayberry, R.I. (2010). Early Language Acquisition and Adult Language Ability: What Sign 

Language Reveals About the Critical Period for Language. Í M. Marshark og P.E. 

Spencer (ritstjórar), The Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education 

(bls. 281-291). New York: Oxford University Press.  

  

Mandler, G. (2002). Origins of the cognitive (r)evolution. Journal of the History of the 

Behavioral Sciences, 38(4), 339-353. https://doi.org/10.1002/jhbs.10066  

  

Miyawaki, K., Jenkins, J. J., Strange, W., Liberman, A. M., Verbrugge, R., og Fujimura, O. 

(1975). An effect of linguistic experience: The discrimination of [r] and [l] by native 

speakers of Japanese and English. Perception & Psychophysics, 18(5), 331–340. 

doi:10.3758/bf03211209  

  

Moerk, E. L. (1975). Piaget's research as applied to the explanation of language development. 

Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development, 21(3), 151-169. Sótt af 

https://www.jstor.org/stable/23084615?seq=1 

 

Obler, L.K., Gjerlow, K. (1999). Language and the Brain. Cambridge: Cambridge University 

Press.  

  

O’Grady, W. (2005). How Children Learn Language. Cambridge: Cambridge University 

Press.  



MÁLTAKA BARNA  39 

  

Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. New York: International University 

Press. 

 

Piaget, J. (1964). Part I: Cognitive development in children: Piaget development and learning. 

Journal of Research in Science Teaching, 2(3), 176-186. doi:10.1002/tea.3660020306 

 

Poizner, H., Klima, E. S. og Bellugi, U. (1990). What the Hands Reveal about the Brain. 

Cambridge: The MIT press. 

  

Rosselli, M., Ardila, A., Matute, E. og Vélez-Uribe, I. (2014). Language Development across 

the Life Span: A Neuropsychological/Neuroimaging Perspective. Neuroscience 

Journal, 2014, 1–21. doi:10.1155/2014/585237  

 

Rumbaugh, D. M. og Beran, M. J. (2006). Language Acquisition by Animals. Í L. Nadel 

(ritstjóri), Encyclopedia of Cognitive Science (bls. 1–7). New Jersey: John Wiley & 

Sons. 

  

Saxton, M. (2017). Child Language: acquisition and development (2. útgáfa). London: Sage.  

 

Skinner, B.F. (1953). Science and human behavior. New York: The Free Press. 

 

Skinner, B.F. (1957). Verbal behavior. New York: Appelton-Century-Crofts.  

  

Sigríður Magnúsdóttir og Höskuldur Þráinsson. (1988-1989). Málstol og málfræðistol. Um 

heilastöðvar, máltruflanir og málfræði. Íslenskt mál og almenn málfræði, 10-11(1), 85-

124. Sótt af https://timarit.is/page/5402993#page/n85/mode/2up  

  

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

fleira fólk, 13(3), 30-33.  

  

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

Þráinsson og Matthew Whelpton (ritstjórar), Chomsky. Mál, sál og samfélag (bls. 107-

127). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 



MÁLTAKA BARNA  40 

 

Smith, E.E. (2001). Cognitive Psychology: History. Í N. J. Smelser og P. B. Baltes (ritstjórar), 

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (bls. 2040–2147). 

doi:10.1016/B0-08-043076-7/01440-6 

 

Smith, N. V. og Tsimpli, I. (1995). The mind of a savant: Language learning and modularity. 

Hoboken: Blackwell Publishing. 

 

Stokoe Jr, W. C. (2005). Sign language structure: An outline of the visual communication 

systems of the American deaf. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10(1), 3-

37. https://doi.org/10.1093/deafed/eni001 

 

Takaya, K. (2008). Jerome Bruner's theory of education: From early Bruner to later Bruner. 

Interchange, 39(1), 1-19. doi:10.1007/s10780-008-9039-2 

 

Terrace, H.S., Petitto, L.A., Sanders, R.J. og Bever, T.G. (1979). Can an ape create sentence? 

Science, 206(4421), 891-902. DOI: 10.1126/science.504995  

 

Thorndike, E. L. (1898). Animal intelligence: An experimental study of the associative 

processes in animals. The Psychological Review: Monograph Supplements, 2(4), i–

109. https://doi.org/10.1037/h0092987 

 

Townsend, S. W., Charlton, B. D. og Manser, M. B. (2014). Acoustic cues to identity and 

predator context in meerkat barks. Animal Behaviour, 94, 143-149. 

doi:10.1016/j.anbehav.2014.05.021 

 

Tryphon, A. og Vonèche, J. (1996). Piaget -Vygotsky: The Social Genesis of Thought. Hove: 

Psychology Press. 

Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review, 20(2), 

158–177. https://doi.org/10.1037/h0074428  

Watson, J. B. og Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. Journal of 

Experimental Psychology, 3(1), 1-14. https://doi.org/10.1037/h0069608 



MÁLTAKA BARNA  41 

Watson, J. B. (2017). Behaviorism. New York: Routledge. 

 

Werker, J. F. og Tees, R. C. (2005). Speech perception as a window for understanding 

plasticity and commitment in language systems of the brain. Developmental 

Psychobiology, 46(3), 233-251. https://doi.org/10.1002/dev.20060 

 

Woolfolk, A. (2004). Educational Psychology (9. útgáfa). Boston: Allyn & Bacon. 

 

Yamada, J. E. (1990). Laura: A case for the modularity of language. Cambridge: The MIT 

Press. 

  

Þórhallur Eyþórsson. (2013). Málmyndun, málkunnátta og algildismálfræði. Í Höskuldur 

Þráinsson og Matthew Whelpton (ritstjórar), Chomsky. Mál, sál og samfélag (bls. 149-

171). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

 

 


