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Ágrip 

 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.A.-prófs í íslensku á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. 

Aðalviðfangsefni ritgerðarinnar er hljóðfræðileg þróun /r/ í máltöku barna. Ritgerðin 

skiptist í tvo meginhluta. Í þeim fyrri er fjallað um málhljóðið /r/ í íslensku sem er 

flókið og torlært. Kenning Roman Jakobson um máltöku er kynnt en hann taldi að börn 

lærðu málhljóð móðurmálsins stig af stigi með því að tileinka sér aðgreinandi þætti 

þeirra. Einnig er fjallað um fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á íslensku barnamáli, 

með áherslu á hljóðþróun og myndun /r/. Seinni hluti ritgerðarinnar fjallar um þróun /r/ í 

máltöku íslenskrar stúlku, Fíu, á aldrinum níu mánaða og þriggja daga til fjögra ára, 

þriggja mánaða og sjö daga. Þróun /r/ í máli hennar hefur verið skipt í þrjú stig og er 

gerð grein fyrir hverju þeirra hljóðfræðilega og hljóðkerfislega. Á fyrsta stigi hefur Fía 

hvorki /r/ né /ð/ í máli sínu en í stað þessara hljóða notar hún skiptihljóðið /j/. Þetta gerir 

hún aðallega þegar /r/ er stakt í framstöðu og þegar /r/ eða /ð/ stendur á milli tveggja 

sérhljóða í innstöðu. Á öðru stigi fer Fía að mynda úfmælt [ʀ] en það hefur svipaðan 

myndunarstað og /j/. Hið úfmælta [ʀ] kemur aðallega fyrir í samhljóðaklösum í 

framstöðu og stendur þá næst á eftir lokhljóði. Það er áhugavert þar sem áður felldi Fía 

/r/ brott í þeirri stöðu. Úfmælt [ʀ] kemur einnig fyrir stakt í framstöðu. Á þriðja stigi 

hefur Fía tileinkað sér tannbergsmælt [r], eins og í máli fullorðinna, en alhæfir það nú á 

þann hátt að hún notar /r/ sem skiptihljóð fyrir /ð/. Þetta bendir til að hljóðin /ð/ og /r/ í 

íslensku séu mjög skyld hljóðkerfislega. Fyrstu tilraunir Fíu til að mynda /r/ koma fram 

sem nálgunarhljóðið [ɹ] en út frá því virðist hið tannbergsmælta /r/ þróast. /r/ hjá Fíu 

kemur fyrst fram í orðum sem hún hefur nýlega lært og breiðist þaðan út til orða sem 

hafa lengi verið hluti af orðaforða hennar. Innan orða virðist /r/ einnig koma fyrst fram í 

umhverfi þar sem Fía felldi það áður brott.  
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Formáli 

 

Sumarið 2009 vann ég fyrir Sigríði Sigurjónsdóttur, dósent í íslenskri málfræði við 

Háskóla Íslands, við að hlusta á og skrá upptökur af barnamáli. Upptökunum safnaði 

Sigríður sjálf á árunum 2004 til 2007. Um er að ræða langsniðsathugun því upptökurnar 

eru allar af einu og sama barninu, Fíu (sem er dulnefni). Fía var níu mánaða og þriggja 

daga (0;9:3) þegar byrjað var að taka hana upp en en fjögra ára, þriggja mánaða og sjö 

daga (4;3:7) þegar því var lokið. Þetta er því um fjögra ára tímabil. Við vinnuna rakst ég 

á ýmislegt við mál Fíu sem áhugavert væri að skoða nánar. Það var þó eitt sem ég hafði 

sérstakan áhuga á og það var hversu óvenjuleg þróun málhljóðsins /r/ var hjá Fíu, bæði 

hljóðfræðilega og hljóðkerfislega. Mig langaði til að vinna frekar með efnið og ákvað 

að lokum í samráði við Sigríði að nýta það í lokaritgerð mína á B.A.-stigi. Það var að 

mörgu leyti upplagt þar sem ég þekkti upptökurnar ágætlega og hafði greiðan aðgang að 

þeim hjá Sigríði. Ég þakka henni kærlega fyrir að veita mér aðgang að gögnunum og 

fyrir góða aðstoð og leiðsögn við gerð þessarar ritgerðar.  
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1. Inngangur 

 

Þegar börn eru að tileinka sér móðurmál sitt koma fram ýmis frávik frá máli fullorðinna. 

Mál þeirra sprettur ekki fram fullmótað heldur þróast það stig af stigi. Það sem barnið 

lærir á einu stigi er forsenda þess sem á eftir kemur. Mál barnsins fer smám saman að 

líkjast máli fullorðinna eftir því sem það tileinkar sér fleiri reglur í móðurmáli sínu. 

Börn fara sínar eigin leiðir við að tileinka sér reglurnar. Ef barn hefur til dæmis frávik í 

framburði þýðir lítið fyrir fullorðna að kenna því rétta framburðarmynd með 

ábendingum heldur þarf það að átta sig sjálft með sínum hætti og hraða á því hver rétt 

framburðarmynd er. Frávik í máli barna eru ekki tilviljanakennd heldur kerfisbundin og 

sum frávik eru líklegri en önnur. Sumt er mjög mörgum börnum sameiginlegt en annað 

er einkennandi fyrir fá börn.  

Aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar er hljóðþróun /r/ í máli barna og er hún rædd 

út frá einu íslensku barni, Fíu. Þau gögn sem liggja til grundvallar eru upptökur af Fíu á 

aldrinum níu mánaða og þriggja daga (0;9:3) til fjögra ára, þriggja mánaða og sjö daga 

(4;3:7). Skoðað er hvernig Fía tileinkar sér málhljóðið /r/ með stigbundnum hætti en 

eins og við má búast fer Fía sínar eigin leiðir við að læra /r/. Fyrst í stað notar Fía hvorki 

/r/ né /ð/ í máli sínu en kýs að nota /j/ sem staðgengil fyrir þessi hljóð. Það gerir hún 

aðallega þegar /r/ er stakt í framstöðu og þegar /r/ eða /ð/ stendur á milli tveggja 

sérhljóða í innstöðu. Fyrsta sveifluhljóðið sem Fía myndar er úfmælt /r/, [ʀ], en það 

kemur aðallega fyrir í samhljóðaklösum á eftir lokhljóði í framstöðu en það er áhugavert 

þar sem áður felldi Fía /r/ brott í þeirri stöðu. Úfmælt [ʀ] kemur einnig fyrir stakt í 

framstöðu. Þetta tímabil stendur ekki lengi því fljótlega eftir þetta nær Fía tökum á 

tannbergsmæltu /r/. Hún hefur þó enn ekki tileinkað sér /ð/. Það verður að teljast 

óvenjulegt þar sem almennt læra íslensk börn /ð/ frekar snemma í máltökunni og nota 

það oft sem skiptihljóð fyrir /r/. Þegar Fía hefur tileinkað sér /r/ sem málhljóð alhæfir 

hún það mjög mikið en aðallega á þann hátt að hún setur /r/ í stað /ð/. Þetta eru sterk rök 

fyrir skyldleika hljóðanna /r/ og /ð/ í íslensku.  

Frekari niðurstöður sýna að fyrsta /r/-hljóðið sem Fía myndar er nálgunarhljóð, 

[ɹ], en út frá því virðist hið tannbergsmælta /r/ þróast. Hún finnur því fyrst réttan 

myndunarstað áður en hljóðið verður að sveifluhljóði. Fía virðist byrja að nota /r/ þar 

sem hún felldi það áður brott, t.d. í bakstöðu og í samhljóðaklösum. Hljóðið virðist 

einnig fyrst verða algengt í orðum sem Fía hefur nýlega lært og breiðast þaðan til orða 

sem þegar eru hluti af orðaforða hennar. Þó að Fía hafi náð tökum á hljóðinu [r] virðist 
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hún halda í regluna um að /r/ sé skipt út fyrir /j/ í orðum sem hafa verið hluti af 

orðaforða hennar mjög lengi. Þannig virðist eldri hljóðkerfisregla geta virkað áfram um 

leið og sú nýja, en á ákveðinn hluta orðasafnsins. Algengt er að börn alhæfi hljóð fyrst 

eftir að þau hafa lært það. Þegar Fía hefur lært /r/ alhæfir hún það mikið og notar sem 

skiptihljóð fyrir /ð/. Þetta tímabil stendur venjulega ekki mjög lengi í máli barna. 

Efnisskipan ritgerðarinnar er á þessa leið: Í 2. kafla er fjallað um kenningu 

Roman Jakobsson um að börn læri málhljóð með því að tileinka sér aðgreinandi þætti 

þeirra. Þannig læra börn muninn á mörgum hljóðum í einu en ekki hvert hljóð fyrir sig. 

Fjallað um málhljóðið /r/ í íslensku en myndunarháttur þess er flókinn og hljóðið torært. 

Einnig er fjallað um fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á hljóðþróun barna og 

áhersla lögð á umfjöllun þeirra um /r/. Niðurstöður ransóknanna eru m.a. þær að /r/ 

lærist seint í íslensku og /ð/ er algengasta skiptihljóðið fyrir /r/. Í 3. kafla er gerð grein 

fyrir þróun /r/ í máli Fíu. Stigskiptri þróun hennar er lýst nokkuð nákvæmlega og gefin 

dæmi því til stuðnings. Tilraun er gerð til að lýsa framburði hennar með því að setja 

fram hljóðkerfisreglur. Að lokum eru nokkur atriði sem snúa að þróun /r/ í máli hennar 

rædd frekar. Í 4. kafla eru lokaorð og helstu niðurstöður eru dregnar saman.  
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2. Málhljóðið /r/ í íslensku og í íslensku barnamáli 

 

Í þessum kafla verða dregin fram atriði sem vert er að líta til við úrvinnslu gagna um 

þróun /r/ hjá Fíu. Ýmsar kenningar hafa verið settar fram hvað varðar hljóðfræðilega 

máltöku barna en ein þeirra hefur verið mjög áberandi og það er kenning Roman 

Jakobson (1941). Hann taldi að börn tileinkuðu sér málhljóð stig af stigi með því að 

læra aðgreinandi þætti. Kenningar hans hafa ákveðið forspárgildi því ef ákveðið hljóð er 

lært hljóta ákveðin önnur að vera til staðar. /r/ er eitt af þeim hljóðum sem lærist mjög 

seint, sama hvaða tungumál börn eru að tileinka sér. Það er mjög flókið málhljóð og 

sprettur ekki fram fulllært heldur þróast í máltökunni. Nokkrar íslenskar 

hljóðfræðirannsóknir hafa verið gerðar á máli barna og verða þær helstu kynntar, með 

sérstöku tilliti til /r/. Niðurstöður rannsókna á máltöku /r/ eru þær að það lærist seint í 

íslensku og frávik frá því eru fjölbreytt. Algengustu frávik barna eru þau að fella hljóð 

brott (brottfall), að skipta einu hljóði út fyrir annað (skipti) eða að eitt hljóð taki á sig 

mynd annars (samlögun). Algengt er að /r/ sé fellt brott (t.d. í samhljóðaklösum) eða að 

skiptihljóðið /ð/ sé notað í stað /r/.  

 

2.1 Kenning Roman Jakobson um hljóðfræðilega máltöku 

Ein frægasta kenningin um hvenær og hvernig börn læra tiltekin málhljóð var sett fram 

af rússneska formgerðarsinnanum Roman Jakobson í bókinni Kindersprache, Aphasie 

und allgemeine Lautgesetze árið 1941. Hún var þýdd á ensku árið 1986 (e. Child 

language aphasia and phonological universals) og hefur æ síðan haft mikil áhrif á þær 

kenningar og rannsóknir sem snúa að hljóðfræðilegri máltöku barna. Jakobson hélt því 

fram að tiltekin hljóð kæmu ekki fram í máli barns fyrr en ákveðin önnur væru þegar til 

staðar. Hljóðin lærast eftir stigskiptum þrepum og börnin feta sömu slóð sama hvaða 

tungumál þau hafa að móðurmáli. Máltakan getur gengið mishratt fyrir sig eftir 

einstaklingum en röð þrepanna virðist alltaf vera sú sama. Kenning hans er á þá leið að í 

stað þess að læra hvert hljóð fyrir sig þá læri börn aðgreinandi þætti hljóða (í ákveðinni 

röð) og ná þannig að greina á milli margra hljóða í einu. Þau læra þættina í ákveðnum 

þrepum eða stigum þar sem hvert þrep er forsenda þess sem á eftir kemur. Tiltekin hljóð 

koma því ekki fram fyrr en tiltekin önnur hafa verið lærð. Þegar barn lærir 

samhljóðakerfið er fyrsta aðgreiningin sem það gerir (varamælt) munnhljóð – nefhljóð 

sem sagt munurinn á /p/ og /m/. Því næst læra þau andstæðuna varamælt hljóð – 

tannbergsmælt hljóð og þá geta börnin aðgreint bæði /p/ – /t/ og /m/ – /n/. Fyrstu orð 
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barna eru yfirleitt mynduð úr þessum samhljóðum og sérhljóðinu [a]. Í (1) má sjá 

hvernig barn lærir hvert skrefið á fætur öðru þangað til það getur aðgreint [s] og [θ].  

 

 (1) 

1. Samhljóð – sérhljóð     p  [a] 

 

2. Nefhljóð – munnhljóð  p  m 

 

3. Varahljóð – tannbergshljóð        p          t         m          n 

 

4. Lokhljóð – önghljóð      p      f    t         s 

 

5. Tannbergshljóð – gómhljóð     t     k   s     j      n          ŋ 

 

6. Blísturshljóð – ekki blísturshljóð           s       þ 

 

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

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

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

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

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

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

Kenning Jakobson hefur ákveðið forspárgildi í hljóðfræðilegri máltöku því hún 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1980:29, hér tilvitnað eftir Sigurði Konráðssyni 1984:29). 
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(2)  

a)     Þeim mun síðar sem barn lærir ákveðið fónem, þeim mun oftar er því skipt 

út.  

b)  Þeim mun fyrr sem barn lærir ákveðið fónem, þeim mun oftar er það haft 

sem skiptihljóð. 

c)  Skiptihljóðið er eins líkt hljóðinu sem það kemur í staðinn fyrir og 

mögulegt er. 

 

Eins og við munum sjá lærist /r/ seint í íslensku, enda á hljóðið sér margar forsendur í 

þrepaskiptingu máltökunnar, og er sjaldan haft sem skiptihljóð fyrir önnur hljóð (sbr. 

2a). /ð/ lærist almennt tiltölulega snemma í íslensku og er oft haft sem skiptihljóð (sbr. 

2b). /ð/ er notað sem skiptihljóð fyrir /r/ en þessi hljóð eru mjög lík (sbr. 2c). Kenning 

Jakobson virðist því eiga við rök að styðjast. Hér á eftir verður vísað til þessara 

kenninga Jakobson eftir þörfum og litið er til þeirra þegar þau málhljóð sem eru til 

athugunar hjá Fíu eru rædd.  

 

2.2 Um /r/ í íslensku 

Íslenskt /r/ er yfirleitt flokkað sem tannbergsmælt sveifluhljóð. Það myndast í flestum 

tilvikum þannig að tungubroddurinn sveiflast upp við tannbergið. Það þarf að vera 

hæfileg spenna og hæfileg fjarlægð frá tannbergi til þess að tungubroddurinn titri þegar 

loftið leitar út. Tungubroddurinn sveiflast án þess að vöðvaafli sé beitt vegna hins 

svokallaða Bernoulli-lögmáls. Þegar loftþrýsingurinn er orðinn nógu mikill við 

tungubrodd og tannberg sleppur loft í gegn en við það minnkar þrýstingurinn aftan við 

tungubrodd með þeim afleiðingum að hann fellur aftur að tannberginu. Þannig lokar 

tungan fyrir loftstrauminn örstutta stund en færist svo frá og hleypir loftgusu út. Á 

þennan hátt myndast tiltölulega reglulegar loftþrýstingssveiflur sem við skynjum sem /r/ 

(Kristján Árnason 2005:160). Þó íslenskt /r/ sé venjulega myndað við tannbergið kemur 

fyrir að það sé myndað við úf og er það hljóð táknað með [ʀ] í hljóðritun. Þegar úfmælt 

/r/ er myndað titrar tungubakið við úfinn. Slíkur framburður er einstaklingsbundinn og 

stundum litinn hornauga eða talinn talgalli sé hann notaður í íslensku. Þetta hljóð er þó 

algengt í málum heimsins og er t.d. notað í frönsku og þýsku. Þótt /r/ sé flokkað sem 

sveifluhljóð er ekki alltaf um eiginlegar sveiflur tungunnar að ræða heldur frekar eins 

konar slátt eða nálgun við tannbergið. Þetta gerist gjarnan þegar hljóðið er stutt eða 

framburður ekki skýr. Þannig getur sveiflan orðið aðeins ein og má kalla það hljóð 

einsveifluhljóð (e. flap, tap) og er táknað [ɾ] (Kristján Árnason 2005:160). Eiríkur 

Rögnvaldsson (1989:38) notar hugtakið sláttarhljóð. Hann telur slíkt stutt sveifluhljóð 
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mun styttra en önnur hljóð málsins og vera oft aðeins eina sveiflu en langt sveifluhljóð 

sé þrjár til fjórar sveiflur. Einnig er algengt að einungis veikt önghljóð eða nándarhljóð 

sé myndað í stað sveifluhljóðsins. Tungubroddurinn nálgast þá tannbergið án þess að 

sveifla komi fyrir. Þetta hljóð er táknað með [ɹ] í hljóðritun. Þessi /r/-afbrigði geta 

einnig komið fram hjá úfmæltu [ʀ]. Það hljóð getur haft misjafnan myndunarhátt eins og 

tannbergsmælta hljóðið, þ.e. verið einsveifluhljóð eða nálgunarhljóð (sjá Kristján 

Árnason 2005:160).  

Íslensku sveifluhljóðin í venjulegu tali eru tvö, raddað [r] í orðum eins og rota 

[rɔːta] og óraddað [r̥] í orðum eins og hrota [r̥ɔːta]. /r/ svipar til önghljóða því það hefur 

óreglulegar sveiflur sem auðvelt er að greina á hljóðrófsriti. Dreifing raddaða 

sveifluhljóðsins er mikil og kemur [r] fyrir í fjölbreyttu umhverfi í fram-, inn- og 

bakstöðu. Hljóðið kemur fyrir bæði stutt og langt t.d. bara [paːra] – barr [parː]. 

Óraddaða hljóðið [r̥] kemur fyrir í framstöðu orða sem táknuð eru með hr- í 

stafsetningu, t.d. hress [r̥ɛsː]. Í innstöðu kemur það fyrir á undan lokhljóðum og [s], t.d. 

þurrka [θʏr̥ka], þversum [θvɛr̥sʏm]. Í orðum sem eru borin fram ein og sér eða standa 

aftast í setningu missir raddað sveifluhljóð röddun sína að nokkru eða öllu leyti. Við slík 

skilyrði er /r/ í orðum eins og bor borið fram [r̮] - [pɔːr̮] eða [r̥] - [pɔːr̥] (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1989:36-41). 

/r/ er mjög flókið málhljóð og það tekur tíma og æfingu að læra að mynda það 

rétt. Í máltöku þegar börn eru að læra að segja /r/ koma ýmis afbrigði fram. [r] sprettur 

ekki fram fullmótað heldur þróast það. Afbrigði þess eru mörg. Hljóðin geta verið 

einstaklingsbundin en einnig koma fyrir mismunandi /r/-hljóð hjá einum og sama 

hljóðhafa. Sigurður Konráðsson (1981:2) kallar /r/ „hálfgert vandræðahljóð“. En þetta 

er ekkert einsdæmi í íslensku. Flest tungumál heims hafa mörg afbrigði af /r/ þó 

venjulega sé aðeins eitt afbrigði ríkjandi. Í íslensku, spænsku og ítölsku er 

tannbergsmælt /r/ hinn venjulegi framburður þó önnur afbrigði komi fyrir, t.d. þegar 

talað er hratt. Í ensku er ekki algengt að nota sveifluhljóðið [r] heldur frekar 

einsveifluhljóðið [ɾ]. Í frönsku og þýsku er úfmælt /ʀ/ algengast en ýmis afbrigði þess 

koma fram. Spænska gerir reyndar hljóðkerfislegan greinarmun á einsveifluhljóði (spæ. 

pero ‘bara’) og sveifluhljóði (spæ. perro ‘hundur’). Til eru tungumál (t.d. warlpiri og 

mið-ástralska) sem hafa þrjár tegundir af /r/, tannbergsmælt, rismælt (þá er 

tungubroddur sveigður upp að hágómi) og nálgunarhljóð (Clark, Yallop og Fletcher 

2008:48-49). 
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2.3 Fyrri rannsóknir á /r/ í íslensku barnamáli 

2.3.1 Sigurður Konráðsson (1981 og 1983) 

Í ritgerð sinni frá 1981, /r/ og /l/ í máltöku þriggja íslenskra barna, athugar Sigurður 

Konráðsson þróun /r/ og /l/ í máli Ara, Birna og Dóru sem eru á bilinu tveggja ára til 

tveggja og hálfs árs. Verkefnið er unnið út frá segulbandsupptökum en einnig var notað 

framburðarpróf, gert af Indriða Gíslasyni og Jóni Gunnarssyni. Að auki var reynt að láta 

börnin endurtaka orð sem innihéldu langa klasa (Sigurður konráðsson 1981:9). 

Samhljóðaklasar eru börnunum erfiðir. Hjá Birnu og Ara er algengast að ef /r/ stendur 

næst á undan fráblásnu lokhljóði þá verður fyrst samlögun (→ pp, tt, kk) og síðan komi 

til aðblástur. Dóra skiptir hins vegar /r/ út fyrir [θ] í þessari stöðu (Sigurður Konráðsson 

1981:23). Ari, Birna og Dóra gera yfirleitt ráð fyrir /r/ í hljóðkerfi sínu þó 

hljóðfræðilega sé það ekki myndað rétt. Það er hægt að sjá á því að algengast er að 

skipta /r/ út fyrir önghljóðin [θ] eða [ð] standi það stakt og sé ekki hluti af 

samhljóðaklasa. Í framstöðuklösum af gerðinni lokhljóð + r er algengt að /r/ falli brott. 

Eftir því sem börnin eldast verður hins vegar algengara að önghljóð (oftast [ð]) sé sett í 

stað /r/ (t.d. brúnn→ bðúnn). Í inn– og bakstöðuklösum er mjög algeng samlögun að –

rð– og –ðr– verði langt [ðː], t.d. blaðra [plaðra] → [plaðːa]. Dæmi eru um afturvirka 

samlögun einkum í klasanum –rð– (borða → borra). Nokkuð er um að /r/ falli brott í 

beygingarendingum –ar, –ur. Þetta er algengt í máli Dóru en hún fellir einnig /r/ oft 

brott í bakstöðu einkvæðra orða (stór → stó, mjór → mjó) (Sigurður Konráðsson 

1981:24).  

Í kandidatsritgerð sinni 1983, sem nefnist Máltaka barna: hljóðfræði og 

hljóðkerfisfræði, skoðar Sigurður Konráðsson nokkur atriði í hljóðfræðilegri máltöku 

íslenskra barna. Líta má á ritgerðina sem einhvers konar forvinnu á hluta gagna úr 

rannsókn Indriða Gíslasonar og Jóns Gunnarssonar sem rætt verður um í næsta kafla. 

Sigurður fjallar um samhljóð, samhljóðaklasa og ýmis hljóðasambönd fjögra ára barna 

og þau frávik sem koma fyrir. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að /r/ og /s/ séu erfiðustu 

samhljóðin í íslensku og lærist seint. Að sama skapi eru s- og r- klasar erfiðustu 

samhljóðasamböndin. Frávikin felast bæði í brottföllum og skiptum, aðallega í 

framburði /s/ og /r/. [n, l, θ, ð] eru oftast notuð sem skiptihljóð og þrjú afbrigði af /r/ eru 

notuð, [ʀ ɹ ɾ]. Niðurstaða Sigurðar Konráðssonar var í samræmi við kenningu Romans 

Jakobsonar að því leyti að skiptihljóð hefur marga sameiginlega þætti með því hljóði 

sem skipt er út.  
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Í r-klösum er /r/ oft skipt út fyrir annað hljóð en það er sjaldnar fellt brott 

(t.d.brúnn verður bðúnn frekar en búnn). Börn skynja því /r/-klasa réttilega sem tveggja 

eða þriggja samhljóða klasa þó þau nái ekki enn fullkomnum framburði á /r/. Þegar /r/ 

stendur næst á undan sérhljóði er brottfall hins vegar sjaldgæfara en skipti. Ef /j/ fer á 

eftir /r/ er líklegra að /r/ falli brott en að því sé skipt út (t.d. byrja → byja).
1
 /ð/ er oftast 

haft í stað /r/ eða í sex af tíu skiptum, afbrigði /r/ ([ʀ, ɹ, ɾ]) er um einn fjórði hluti skipta 

en /l/ um einn sjöundi (Sigurður Konráðsson 1983:112-114)  

Þegar Sigurður ber niðurstöðurnar saman við kenningar Jakobsons kemur í ljós 

að sú kenning Jakobson stenst að hljóð sem lærist snemma sé oftar notað sem 

staðgengill en hljóð sem lærist seint. Sigurður fann hljóðkerfisfræðileg rök fyrir 

skiptum, t.d. eiga /r/ og /ð/ annars vegar og /r/ og /l/ hins vegar marga aðgreinandi þætti 

sameiginlega og eru því „eðlileg“ skipti (Sigurður Konráðsson 1983:65-66). Skipti í 

klösum eru ekki frábrugðin skiptum í stökum samhljóðum, þ.e. tíðni skipta er svipuð og 

sömu skiptihljóð eru algengust. Einnig sýnir Sigurður fram á að hægt er að nota gögn 

um frávik í framburði barna til að draga almennar ályktanir í hljóðkerfisfræði. Formlega 

er hægt að setja upp reglur um frávik í máli barna og verður slíkt gert í 

rannsóknarkaflanum hér á eftir. Hann reynir að færa rök fyrir tilteknum 

hljóðkerfisgreiningum á grundvelli frávika hjá börnum og sýnir fram á að 

barnamálsgögn eiga fullt erindi inn í umræður um íslenska og almenna hljóðkerfisfræði 

(Sigurður Konráðsson 1983:197-201). 

2.3.2 Indriði Gíslason o.fl. (1986) 

Indriði Gíslason og Jón Gunnarsson hófu undirbúning rannsóknar til að kanna mál og 

máltöku barna árið 1978. Gagnasöfnun hófst árið 1980 og stóð yfir til ársins 1983 en 

eftir það var unnið við úrvinnslu gagnanna (Sigurður Konráðsson 1987:28).  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru birtar árið 1986 í ritinu Framburður og myndun 

fleirtölu hjá 200 íslenskum börnum við fjögra og sex ára aldur eftir Indriða Gíslason, 

Sigurð Konráðsson og Benedikt Jóhannesson. Eins og komið hefur fram hafði Sigurður 

Konráðsson áður skrifað kandídatsritgerð sína (1983) og unnið hana á grundvelli sömu 

gagna. Eins og titillinn gefur til kynna fjallaði rannsóknin um fleirtölumyndun og 

framburð 200 barna sem prófuð voru við fjögra ára aldur og aftur við sex ára aldur. 

Prófaðferðin var þannig að börnin voru beðin um að lýsa myndum og þannig voru 

                                                 
1
 Ef til vill er hér um samlögun að ræða þar sem /r/ samlagast eftirfarandi /j/. 

2
 Reyndar er tekið fram að erfitt sé að greina framburð þessa orðs, þ.e. hvort þar sé tvíhljóð og [j] ([-aij-]) 
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ákveðin orð og framburður þeirra kölluð fram. Lögð var áhersla á að hafa eins marga 

samhljóðaklasa og hægt var en stök samhljóð voru einnig skoðuð. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar á framburði má draga saman í fimm meginatriði:  

 

 (3) (1)       Börn ná fyrr valdi á stökum samhljóðum en samhljóðaklösum. 

(2)  Staða hljóða í orði eða klasa skiptir máli varðandi hvert frávikið verður. 

(3)  Skipti á samhljóðum og brottföll eru einkennandi frávik í máli barna og 

samlaganir koma einnig fyrir. 

(4)  /s/ og /r/ eru þau hljóðön sem börnin eiga í mestum erfiðleikum með, bæði þegar 

þau standa stök og þegar þau eru í klösum. 

(5) Sum atriði sem fjögra ára börnin hafa ekki náð fullum tökum á, reynast þeim 

ekki neitt vandamál við sex ára aldur, á meðan önnur atriði hafa ekki verið lærð 

að fullu við seinni prófun.   

(Indriði Gíslason o.fl. 1986:104). 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að /s/ og /r/ voru börnum erfiðust en hér 

verður rætt nánar um það sem snýr að /r/. Í samhljóðaklösum í framstöðu er nokkuð 

algengt að /r/ falli brott en algengara er að því sé skipt út. Helstu skiptihljóðin fyrir /r/ 

eru [ð] (sem er algengast), /r/-afbrigðin, [ʀ], [ɾ] og [ɹ], og [l] (Indriði Gíslason o.fl. 

1986:83). Í samhljóðaklösum í inn- og bakstöðu voru fleiri frávik en í framstöðuklösum. 

Brottfall /r/ er sjaldgæfara í inn- og bakstöðuklösum en í framstöðuklösum og er frekar 

skipt út fyrir annað hljóð eða það samlagað öðru hljóði (Indriði Gísason o.fl. 1986:102). 

Sem dæmi var algengt að börnin beittu samlögun á samhljóðaklasa þar sem /m, n, ð, r,  

l, s/ var samlagað eftirfarandi /p, t, k/ en við það myndaðist aðblástur (Indriði Gíslason 

o.fl. 1986:91). 

Niðurstöður rannsóknarinnar á stöku /r/ voru að brottfall væri óalgengt nema í 

bakstöðu en þar kæmi það fyrir í 5,6-11% tilvika. Þá var /r/ fellt brott í enda orðs á eftir 

áherslusérhljóði (t.d. í skór) en var annars skipt út með [ð], [θ] eða [l] (Indriði Gíslason 

o.fl. 1986:103). Algengasta tegund frávika á /r/ hjá fjögra ára börnum eru skipti. Það er 

nokkuð misjafnt hvað sett er í stað /r/ en svo virðist vera sem barn „velji“ sér tiltekið 

skiptihljóð. /r/ er oftast skipt úr með [ð] eða [θ] en einnig koma fyrir /r/-afbrigðin [ʀ], [ɾ] 

og [ɹ] og þá aðallega í framstöðu (Indriði Gíslason 1986:62). [l] er algengt skiptihljóð 

fyrir /r/ í mörgum tungumálum en íslensk börn nota það ekki mikið sem slíkt. Það 

kemur þó fyrir. Að lokum er bent á skiptihljóðið [j] sem þó er sjaldgæft (Indriði 

Gíslason 1986:62). Þetta hljóð kom einkum fram í orðinu skæri en staða skiptihljóðsins 

á eftir nálæga tvíhljóðinu /æ/ ([ai]) getur haft áhrif. Ef til vill er ekki um eiginlegt 

skiptihljóð að ræða heldur einungis langan seinni hluta tvíhljóðsins og að /r/ hafi fallið 
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brott (skæri [scaiːɪ] eða [scaijɪ]). Aðeins þrjú orð sýna ótvírætt ef /j/ er notað sem 

skiptihljóð fyrir /r/ en það eru orðin rautt (1.1%), smjör (0,5%) og skór (0.5%). Eins og 

prósentin sýna kom /j/ hlutfallslega mjög sjaldan fyrir í þessu samhengi. Orðin skæri, 

tvær og þrír tel ég ekki marktæk vegna stöðu /r/ á eftir nálægu, frammæltu sérhljóði.
2
 /j/ 

var aldrei notað sem skiptihljóð hjá sex ára börnunum.  

2.3.3 Þóra Másdóttir (2008) 

Þóra Másdóttir (2008) gerði athugun á framburði barna í viðamikilli doktorsritgerð sem 

nefnist Phonological Develpment and Disorders in Icelandic-speaking Children. 

Ritgerð hennar skiptist í tvo meginhluta. Í fyrri hlutanum kannaði hún þróun málhljóða 

og hljóðkerfis barna sem eru að ganga í gegnum hefðbundna máltöku við tveggja og 

þriggja ára aldur. 28 börn voru prófuð, 14 stúlkur og 14 drengir, fyrst við 2;4 ára aldur 

og svo aftur við 3;4 ára aldur. Markmiðið var að safna upplýsingum um eðlilega 

hljóðþróun íslenskra barna sem nota mætti til samanburðar við greiningu barna með 

seinkun í málþroska. Í seinni hlutanum var þróun hljóðkerfis hjá börnum með seinkun í 

framburðarþroska miðað við jafnaldra skoðuð. 14 börn voru prófuð en þau voru fjögra 

og fimm ára. Rannsóknir hafa sýnt að börn með greinilega seinkun í málþroska hafa 

svipuð frávik og yngri börn með eðlilegan málþroska. 

Niðurstöður athugunarinnar á börnunum 28 með hefðbundna máltöku sýndu að 

2;4 ára börnin voru búin að læra samhljóðin [p], [t], [k], [v], [s], [j], [m], [n], [l] (þessi 

hljóð voru borin rétt fram í ≥ 75% tilvika). Hljóðin [pʰ], [tʰ] [c], [kʰ], [f], [θ], [ð] og [h] 

voru að lærast (réttur framburður í 50-74% tilvika) en hljóðin [cʰ], [ç], [ɣ], [n̥], [l̥], [r] og 

[r̥] reyndust börnunum erfiðari og voru ekki lærð á þessum aldri (framburður réttur í ≤ 

49% tilvika) (Þóra Másdóttir 2008:74). Algengustu frávik barna í þessum aldurshópi 

voru samlaganir eða einföldun samhljóðaklasa, brottfall samhljóðs í bakstöðu, h-skipti
3
 

(e. h-isation) og tannhljóðun
4
 (e. dentalization) (Þóra Másdóttir 2008:92). Við 3;4 ára 

aldur höfðu börnin lært flest hljóðin en voru að læra [ð] og [θ] og höfðu ekki enn 

tileinkað sér hljóðin [ɣ], [n̥], [l̥], [r] og [r̥] (Þóra Másdóttir 2008:74-75). Algengustu 

frávikin í þessum hópi voru samlögun í samhljóðaklasa, tannhljóðun aftan við tennur (e. 

                                                 
2
 Reyndar er tekið fram að erfitt sé að greina framburð þessa orðs, þ.e. hvort þar sé tvíhljóð og [j] ([-aij-]) 

eða einuningis stutt einhljóð á undan [j] ([-aj-]). 
3
 h-skipti vísar til þess þegar stökum lokhljóðum og önghljóðum er skipt úr fyrir /h/ (fáni [fauːnɪ] → 

[hauːnɪ]). Þetta gerist einnig í samhljóðaklösum í innstöðu þegar /h/ er sett í stað /m, n, r, l, s, ð/ ef 

lokhljóð fer á eftir (stelpa [stɛl̥pa] → [stɛhpa]) (Þóra Másdóttir 2008:90 og 93).  
4
 Tannhljóðun á við þegar /r/ er myndað sem önghljóð við tennur þ.e. [ð] eða [θ] (róla [rouːla] → 

[ðouːla], hjarta [çar̥ta] → [çaθta] (Þóra Másdóttir 2008:91) .  
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interdentality), vörun
5
, tannhljóðun og einföldun samhljóðaklasa (Þóra Másdóttir 

2008:94). 

Líkt og fyrri rannsóknir sýna komst Þóra Másdóttir að því að /r/ lærist seint og 

að /ð/ sé algengasta skiptihljóðið fyrir /r/. Flest börnin í könnunninni (sem höfðu þegar 

lært /r/) mynduðu annað hvort sveifluhljóðið /r/ eða önnur afbrigði eins og 

nálgunarhljóðið [ɹ] eða einsveifluhljóðið [ɾ]. Þóra telur að nándarhljóðið [ɹ] sé oft fyrsta 

skrefið sem börn taka í áttina að myndun sveifluhljóðsins [r]. Þetta gefur til kynna að 

tungubroddurinn sé á réttum stað og þessi hljóð þróist svo í sveifluhljóðið /r/
6
 (Þóra 

Másdóttir 2008:77). Hljóðfræðilega lærast [ð] og [θ] tiltölulega snemma hjá íslenskum 

börnum. Hins vegar er það ekki fyrr en nokkru seinna sem þau fara að nota þessi hljóð 

rétt hljóðkerfislega, þ.e. í réttu umhverfi. Þessi hljóð eru nefnilega algeng skiptihljóð 

fyrir /r/ og /s/ ([ð] fyrir raddað hljóð en [θ] fyrir óraddað) (Þóra Másdóttir 2008:75). 

Þóra nefnir einnig að fimm börn í eldri hópnum hafi alhæft /r/ mjög mikið. Í öllum 

tilfellum setti barnið /r/ í stað /ð/ (sjáðu – sjáru). Þetta kom ekki fyrir í máli yngri 

barnanna sem gæti bent til þess að 3;4 ára börnin hafi nýlega náð valdi á /r/ og noti það í 

stað /ð/, sem eins og áður segir er algengasta skiptihljóðið fyrir /r/. Börnin skipta því 

ekki lengur /r/ út fyrir /ð/ heldur /ð/ fyrir /r/. Þetta er venjulega stuttur tími og stendur 

yfir á meðan þau eru að venjast því að hafa bæði /r/ og /ð/ í máli sínu (Þóra Másdóttir 

2008: 94-95).  

  

 

3. Þróun /r/ í máli Fíu 

 

Fía fer nokkuð óvenjulega leið við að tileinka sér framburð og notkun /r/ í máli sínu. 

Ýmis algeng frávik koma fram í máli hennar, s.s. brottföll og samlaganir, en það frávik 

sem ég mun leggja áherslu á að skoða er skipti. Eins og fram kom í kafla 2.3.2 velja 

börn sér oft eitt hljóð sem þau nota til að skipta út fyrir annað „erfiðara“ og nota það 

oftast. Fía notar hljóðið /j/ sem skiptihljóð fyrir /r/ og það gerir hún nánast 

undantekningalaust. Í stórum dráttum má segja að hljóðfræðileg þróun /r/ hjá Fíu sé 

þannig að fyrst noti hún skiptihljóðið /j/ (í stað /r/). Því næst fer Fía að mynda úfmælt /r/ 

([ʀ]) sem hefur svipaðan myndunarstað og skiptihljóðið /j/. Að lokum nær hún að 

                                                 
5
 Vörun vísar til þess þegar tannmælt hljóð verða varamælt, (sleði [stlɛːðɪ] → [stlɛːvɪ], þota [θɔːta] → 

[fɔːta]) (Þóra Másdóttir 2008:91). 
6
 Óraddað /r/ ([ r̥]) lærist mjög seint . Þessu hljóði (ásamt [n̥] og [l̥]) var sleppt við útreikninga þar sem 

mjög fáar tilraunir voru gerðar til myndunar þess í báðum aldurshópum (Þóra Másdóttir 2008:104).  
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mynda /r/ á réttum stað í munnholinu og fram kemur tannbergsmælt [r] en á þessu 

síðasta stigi ýkir hún /r/-hljóðið mikið. Hljóðkerfisfræðilega er þróun /r/ í máli Fíu 

einnig áhugaverð þar sem hún setur í byrjun ekki aðeins /j/ í stað /r/ heldur einnig í stað 

/ð/. Þegar Fía hefur lært að mynda tannbergsmælt /r/ og fer að nota það sem málhljóð 

alhæfir hún það mjög mikið. Ásamt því að nota /r/ „rétt“ notar hún /r/ sem skiptihljóð 

fyrir /ð/. Ég hef skipt þróun /r/ hjá Fíu upp í þrjú stig og mun í kafla 3.1 gera nánari 

grein fyrir hverju þeirra, hljóðfræðilega og hljóðkerfislega eftir því sem við á. Lýsingum 

mínum til stuðnings hef ég sett fram töflur með dæmum um hvert atriði fyrir sig. Í 

töflunum kemur fram það orð sem Fía segir, hljóðritun á framburði hennar, aldur 

hennar og dagsetning upptöku. Í kafla 3.2 verða ýmis atriði varðandi þróun /r/ hjá Fíu 

rædd frekar. 

 

3.1 Stigbundin þróun 

3.1.1  1. stig: /j/ í stað /r/ og /ð/ 

Til u.þ.b. þriggja og hálfs árs aldurs (3;5:25) notar Fía hvorki /r/ né /ð/ í máli sínu. Í stað 

þessara hljóða notar hún skiptihljóðið /j/. Skiptihljóðið kemur fyrir í öllum stöðum 

innan orðs, framstöðu, innstöðu og bakstöðu. Í framstöðu skiptir Fía /r/ nánast 

undantekningalaust út fyrir /j/.
7
 Dæmi um þetta má sjá í töflu 1:

8 
 

 

Tafla 1 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

rigning [jɪkːɪn] 2;1:29 16:08:05 

rauð [jœiː] 2;4:1 19.10.05 

rúmið [juːmɪ] 2;8:15 05.03.06 

reiðar [jeiːjaj] 2;8:15 05.03.06 

                                                 
7
 Hafa verður í huga að skiptihljóðið er notað sem /r/ en ekki /j/ þó að /r/ komi fram sem [j] í 

yfirborðsgerð í máli Fíu. Dreifing hljóðananna /r/, /ð/ og /j/ er ekki sú sama en [j] kemur fram í umhverfi 

þeirra hljóða sem það er staðgengill fyrir. Dreifing /r/ er fjölbreytt og var rakin í kafla 2.2. [j] kemur fyrir 

á undan sérhljóði í framstöðu og innstöðu, t.d. já [jauː], séra [sjɛːra], jæja [jaijːa] en er sjaldgæft í 

bakstöðu, oj [ɔjː]. Óraddaða afbrigðið [ç] kemur nær eingöngu fyrir í framstöðu. [ð] er aðallega notað í 

inn- og bakstöðu en óraddað afbrigðið [θ] í framstöðu (eða í innstöðu á undan k, t.d. maðkur [maθkʏr]) 

(Eiríkur Rögnvaldsson 1993:44).  
8
 Athugið að dæmi þar sem erfitt er að meta hvort um brottfall /r/ eða skipti á /r/ og /j/ er að ræða eru ekki 

tekin með. Þetta eru orð þar sem /r/ eða /ð/ stendur næst á undan nálægu, frammæltu sérhljóði (/í/ eða 

tvíhljóðinu /é/, t.d. rífast, rétta, María). Einnig er orðum þar sem /j/ kemur á eftir /r/ sleppt því þar gæti 

mögulega verið um samlögun að ræða (t.d. spyrja, biðja). Dæmum þar sem /r/ eða /ð/ stendur næst á eftir 

nálægu hljóði (/í/, /ei/, /au/, /ai/, t.d. Íris, meira, aurar, læri) er einnig sleppt í umfjölluninni. 
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regnhlíf [jɛkl̥iːf] 2;11:8 26.05.06 

rugla [jʏkla] 3;1:14 01.08.06 

rassinn [jasːɪn] 3;3:28 16:10:06 

röð [jœːç] 3;4:10 28.11.06 

 

Brottfall /r/ í framstöðu er mjög sjaldgæft hjá Fíu en aðeins eitt óyggjandi dæmi er að 

finna um slíkt og það er í orðinu Rúnar [uːna]
9
. Samlögun er einnig sjaldgæft frávik en 

tvö dæmi um samlögun á /r/ í framstöðu er að finna á þessu stigi. Það eru orðin rusl og 

rosalega sem koma fyrir sem [lʏːsl] og [lɔːsalɛːa]. Fleiri frávik er ekki að finna og það 

er því í langflestum tilfellum sem Fía notar skiptihljóðið /j/ fyrir /r/ í framstöðu. Um 

þetta væri hægt að setja fram hljóðkerfisreglu og er hún sýnd í (4):  

 

(4) r → j / # __ 

 

Á þessu tiltekna stigi í máltökunni fylgir Fía því kerfisbundinni reglu sem segir til um 

hvað skuli koma í framstöðu þar sem alla jafna er /r/. Frávikin samlögun og brottfall í 

framstöðu gætu því talist frávik frá algengustu reglunni í máli hennar.   

Ekki verður hjá því komist að nefna að þegar /r/ er hluti af samhljóðaklasa og 

stendur næst á eftir lokhljóði fellir Fía það yfirleitt brott. Í (5) er þessu lýst með 

hljóðkerfisreglu. 

 

(5) r → Ø / C[+lok.] __     

     

Í framstöðu á þetta við um tveggja samhljóðaklasana gr-, kr-, br-, pr-, tr- (t.d. grænn 

[gaitn], krús [kʰuːs], Brynhildi [pɪːnɪtːɪ], príla [pʰiːla] dreki [tɛːcɪ], tröppur [tʰœhpʏ]) og 

þriggja stafa klasana str-, skr- (strax [staks], skrifaðu [scɪːvajʏ])
10

. Standi /r/ næst á eftir 

önghljóðunum [f] eða [θ], fr-, þr-, fellur það einnig brott, (t.d. frammi [famːɪ], þramma 

[hamːa]). Stundum er talað um að hljóð hafi mismikinn „styrk“. Styrkleikaskala 

samhljóða má sjá í (6) en hljóðin eru talin sterkari eftir því sem þau hafa hærri tölu á 

                                                 
9
 Orðið kemur einnig fyrir með framburðinum [juːna] svo um tvímyndir er að ræða. 

10
 Einnig eru dæmi um brottfall í klösunum brj- og þrj- (brjóstin [pjouhtɪn], þrjátíu [çautʰiʏ]) en þar 

stendur /r/ á undan /j/ svo mögulega væri hægt að túlka þetta sem samlögun. Sé miðað við önnur dæmi er 

þó líklegt að um brottfall sé að ræða.  
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skalanum (Hyman 1975:167, hér tilvitnað eftir Sigurði Konráðssyni 1983:92, sjá einnig 

Eirík Rögnvaldsson 1989:86). 

 

(6) 1 2 3 4 5 6 7 8 (styrkur) 

 

 y r l m f s p t 

 v   n b  k  

     d 

     g 

 

Þegar tvö samhljóð standa saman er líklegra að veikara hljóðið falli brott en það 

sterkara. Eins og lesa má úr töflunni er /r/ talið eitt af „veikustu“ hljóðunum en /t, k, p/ 

eru „sterkust“. Það má því gera ráð fyrir að þegar /r/ stendur með lokhljóði falli það 

brott og það gerist einmitt hjá Fíu. [f] er einnig sterkara hljóð en /r/ og Fía fellir /r/ brott 

standi það næst á eftir [f].
11

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

brottfall /r/ væri sjaldgæfara en skipti í samhljóðaklösum í framstöðu (sbr. kafla 2.3.2). 

Fía virðist hins vegar alltaf fella /r/ brott í samhljóðaklösum í framstöðu á þessu stigi. 

Samlögun kemur einnig fyrir í máli Fíu þegar samhljóðaklasar eru annars vegar. 

Ef lokhljóð fer á eftir /r/ í samhljóðaklasa í innstöðu þá samlagast /r/ því lokhljóði. Í 

máli Fíu má finna dæmi um samlögun í klösunum: –rg–/ –rk– (t.d. bjarga [pakːa], 

marga [makːa], sparka [spahka]), –rt– (t.d. burtu [pʏhtʏ], hjarta [çahta], birta [pɪhta])
12

. 

Líkt og áður virðist önghljóðið /f/ hafa þau áhrif að /r/ sem stendur við hlið þess 

samlagast því: –rf– (t.d. körfunni [kœvːʏnːɪ], lirfa [lɪvːa], horfa [hɔvːa]). Algengt er að 

íslensk börn beiti samlögun á samhljóðaklasa þar sem /m, n, r, l, s, ð/ eru fyrra hljóð en 

p, t, k seinna hljóð á þann hátt að fyrra hljóðið er samlagað því seinna. Út úr því kemur 

aðblástur og íslensk börn ofnota hann því gjarnan (Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:9). Ég 

mun ekki ræða þessi frávik (brottfall og samlögun í samhljóðaklösum) frekar heldur 

snúa mér að þeim skiptum sem koma fyrir á /r/ í innstöðu í máli Fíu.  

                                                 
11

 Þó að [θ] sé ekki að finna á skalanum má ef til vill gera ráð fyrir að það sé á svipuðum stað og [f] þar 

sem þau hafa svipuð áhrif og eru nokkuð lík hljóð hljóðkerfislega (Eiríkur Rögnvaldsson 1993:32). 
12

 Þegar /r/ stendur á undan fráblásnu lokhljóðunum /p, t, k/ má líta þannig á að fyrst virki regla um 

samlögun en svo reglan um aðblástur á undan pp, tt, kk. Þóra Másdóttir (2008:89-90) talar um að í svona 

klösum, (önghljóð (f/þ), nefhljóð, s, l, r + p, t, k), kjósi börn frekar að nota /h/ en að fella fyrri hluta 

samhljóðaklasans brott (e. h-isation). Hún telur því aðblástur ekki aðeins birtast á undan pp, tt, kk heldur 

líka sem skiptihljóð í samhljóðaklösum í innstöðu. Í máli Fíu er [h] oft notað sem skiptihljóð fyrir 

óraddað [r̥] (/r/ er óraddað á undan /p, t, k/) svo ef til vill er líklegt að svo sé einnig í þessu tilviki. 
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Þegar /r/ er í stöðu á milli tveggja sérhljóða notar Fía yfirleitt skiptihljóðið /j/ í 

stað /r/. Dæmi því til stuðnings má sjá í töflu 2
13

. 

 

Tafla 2 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

bara (x4) [paːja] 2;1:29  

2;2:5  

2;8:15 

3;0:24 

16.08.05 

23.08.05 

05.03.06 

12.07.06 

vera (x3) [vɛ:ja] 2;9:13 

3;0:21 

3;0:24 

31.03.06 

09.07.06 

12.07.06 

fara (x2) [faːja] 2;11:8 

3;4:17 

26.05.06 

05.11.06 

fjórir (x2) [fjouːjɪç] 3;0:5 

3;0:24 

23.06.06 

12.07.06 

svara [svaːja] 3;0:21  09.07.06 

stóra [stouːja] 3;1:4  22.07.06 

hesturinn [hɛstʏjɪn] 3;1:4  22.07.06 

stóran [stouːjan] 3;1:8 27.07.06 

dyrunum [dɪːjʏnʏm] 3;3:28 16.10.06 

hárið [hauːjɪ] 3;5:10 28.11.06 

 

Þetta virðist vera nokkuð reglulegt í máli Fíu svo um það væri hægt að setja fram 

hljóðkerfisregluna sem sýnd er í (7): 

 

(7) r → j / V__V  

 

Þó að reglan í (7) virðist standast þá víkur Fía nokkuð frá henni. Stundum kýs hún að 

fella /r/ brott í þessari stöðu eins og sést á dæmunum í töflu 3.  

                                                 
13

 Athugið að samsett orð (t.d. berrassaður, nærbuxur) eru ekki tekin með hér. Þegar um samsett orð er 

að ræða getur verið misjafnt hvernig orðaskilin eru túlkuð og það hefur áhrif á framburð. Ef tvö samhljóð 

mætast á orðaskilum er stundum hægt að túlka þau sem samhljóðaklasa en sumir gera ef til vill skýran 

mun á hvar eitt orð endar og næsta byrjar. Þóra Másdóttir (2008:78-79) sleppir samsettum orðum við 

útvinnslu sinna gagna. 
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Tafla 3 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

stóri [touːɪ] 1;8:25 13.03.05 

stóra [stouːa] 1;10:14 02.05.05 

fyrir [hɪːɪ] 2;1:29 16.08.05 

Dóra [touːa] 2;4:1 19.10.05 

vorum [vɔːʏm] 2;8:15 05.03.06 

hárið (x2) [hauːɪ] 2;9:13 

3;5:25 

31.03.06 

13.12.06 

stórar [stouːa] 2;9:13 31.03.06 

fórum [fouːʏm] 2;10:4 22.04.06 

gera [cɛːa] 2;11.8 26.05.06 

vera [vɛːa] 3;0:24 12.07.06 

 

Auk þessara frávika virðast orðin bara og fara hafa tvímyndir hjá Fíu því ásamt 

myndunum [paːja], [faːja] er nokkuð algengt að Fía sleppi alveg seinni hluta orðanna, 

sem verða þá [pa(ː)], [fa(ː)]. Hugsanlega er um brottfall /r/ að ræða og þar af leiðandi 

renna bæði /a/-in saman og verða eitt langt hljóð. Út frá orðum þar sem fyrra og seinna 

sérhljóð er ekki það sama má þó gera ráð fyrir að um brottfall seinna atkvæðis sé að 

ræða þar sem stundum sleppir Fía alveg að bera fram seinna sérhljóðið í slíkum orðum, 

t.d. gera [cɛ(ː)], vera [vɛ(ː)], skoða [skɔ(ː)]. Stig í máltökunni geta skarast og þá virka 

bæði nýja reglan í máli barnsins og sú sem var fyrir. Ný regla birtist ekki allt í einu 

heldur verður hún smám saman virkari í máli barnsins. Á meðan þetta er að gerast getur 

barn því haft tvenns konar reglur yfir sama fyrirbæri en að lokum nær hin nýja 

yfirhöndinni (sbr. Sigríði Sigurjónsdóttur 2000:15). Ef aldur Fíu er borinn saman í 

töflum 2 og 3 má sjá að hún er nokkuð eldri þegar hún notar skiptihljóði /j/ í stað /r/ 

(tafla 2). Skiptin virðist verða algengari því eldri sem hún verður og um leið dregur úr 

brottfalli hljóðsins. Líklega eru þau frávik sem sett eru fram í töflu 3 leifar af gamalli 

reglu sem sagði að fella skuli /r/ brott á milli tveggja sérhljóða.   

/ð/ kemur mjög seint fram í máli Fíu andstætt meirihluta íslenskra barna sem ná 

því frekar snemma, eins og kom fram í kafla 2.3 (sjá Indriða Gíslason o.fl. 1986). Í 

íslensku kemur [ð] aldrei fyrir í framstöðu svo hér verður aðeins unnt að ræða innstöðu 
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og bakstöðu.
14

 Í innstöðu notar Fía einnig skiptihljóðið /j/ fyrir [ð] standi það á milli 

tveggja sérhljóða. Dæmi því til stuðnings má sjá í töflu 4
15

:  

 

Tafla 4 

Orð  Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

skoða (x2) [skɔːja]  2;8:15 

3;5:23 

05.03.06 

11.12.06 

bráðum [pauːjʏm] 3;0:21  09.07.06 

góðan [kouːjan] 3;0:24  12.07.06 

niður [nɪːjɪ] 3;1:4  22.07.06 

skrifaðu [scɪːvajʏ] 3;1:8  26.07.06 

niður [nɪ:jʏç] 3;1:4  22.07.06 

skoði [skɔːjɪ] 03;1:12 30.07.06 

 

Um þetta má setja fram hljóðkerfisregluna sem sýnd er í (8): 

 

(8) ð → j / V__V  

 

Þau fimm frávik frá þessari reglu sem finna mátti í máli Fíu má sjá í töflu 5. Í þeim 

tilvikum beitir hún brottfalli.  

 

Tafla 5 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

bráðum [pauːm] 2;9:13 31.03.06 

góðar [kouːar] 2;9:13 31.03.06 

skoða [skɔːa] 2;10:4 22.4.6 

skoða [skɔː] 3;0:9 27.06.06 

sjáðu [sjauːʏ] 3;1:8 26.07.06 

 

                                                 
14

 [θ] sem er afbrigði /ð/ kemur fyrir í framstöðu en það verður ekki rætt sérstaklega. Fía setur [h] í stað 

[θ] í framstöðu. 
15

 Líkt og með /r/ er horft framhjá orðum þar sem /ð/ stendur með nálægu hljóði því erfitt er að meta hvort 

um brottfall eða samlögun er að ræða. Þetta eru orð eins og blæðir, klæða, greiða, skeiðina, rauða. Dæmi 

um /j/ sem skiptihljóð fyrir /ð/ eru eflaust fleiri en þegar dæmum var safnað með /r/ í huga.  



21 

 

Hér gildir það sama um /ð/ og /r/ að Fía virðist gjarnari á að fella /ð/ brott á meðan hún 

er yngri. Eftir því sem hún eldist víkur hún sjaldnar frá reglunni og skiptir þá /ð/ út með 

/j/. Eins og nefnt var hér á undan kemur fyrir að Fía sleppi seinna atkvæði orðs en í 

orðinu skoða kemur þetta einu sinni fyrir og er þá framburður hennar [skɔ]. Í orðinu 

boðið [pɔːɪj] (3;5:11) setur Fía /j/ í stað /r/ í bakstöðu en fellir það brott í innstöðu.  

Á þessu stigi eru dæmi um að Fía beri fram /ð/ en þá er hún mjög ung. Þetta 

kemur t.d. fyrir í Rúnar [ðuːna] og þá er Fía 1;8:15 ára og rauða [lœiːða] þegar hún er 

1;11:8 ára. /ð/ virðist koma fyrir í orðinu góðar [kouːða] þegar hún er orðin nokkuð 

eldri eða 3;5:11 ára. Þetta er ekki ólíklegt þar sem ýmis hljóð geta komið fyrir hjá 

börnum á meðan þau eru ung. Sum hljóð hverfa svo úr máli þeirra tímabundið þangað 

til þau hafa aftur náð valdi á hljóðunum sem málhljóðum. Í hjali ungabarna koma t.d. 

fyrir ýmis hljóð sem ekki eru hluti af móðurmálinu, en eftir því sem barnið tileinkar sér 

fleiri reglur móðurmálsins fækkar þessum hljóðum (Sigríður Sigurjónsdóttir 2002:7). 

Hægt er að bera þetta saman við sagnbeygingar barna. Eitt af fyrstu orðunum sem börn 

ná valdi á er „datt“. Þá hafa börn ekki lært muninn á nútíð og þátíð og þessi rétta 

þátíðarmynd getur þýtt ýmislegt. Nokkru seinna hafa börn lært muninn á nútíð og þátíð 

og alhæfa þá algengustu beygingarreglurnar. Þá kemur þátíðarmyndin „dettaði“ fram 

hjá þeim. Að lokum læra börnin sterka beygingu sagna og óreglulega beygingu og þá 

birtist þátíðarmyndin „datt“ aftur í máli þeirra og hefur nú annað hlutverk en í upphafi, 

þ.e. táknar þátíð (Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:15). Það er því ekki ólíklegt að Fía hafi 

einhvern tíma myndað /ð/ þegar hún var yngri þó það hafi síðan horfið úr máli hennar.  

Þar sem /r/ og /ð/ standa saman og mynda samhljóðaklasa notar Fía langt /j/ 

([jː]). Það er í samræmi við kerfi hennar þar sem hún notar /j/ fyrir bæði hljóðin. Einnig 

mætti líta á þetta sem samlögun en erfitt er að segja til um hvaða hljóði er þá skipt út og 

hvort þeirra lagar sig að hinu. Fía notar langt /j/ sama hvort röðin er –rð– eða –ðr–. 

Gildir þá einu um stöðu þessa klasa innan orðs (en hann kemur aldrei fyrir í framstöðu). 

Dæmi um þetta má sjá í töflu 6. 

 

Tafla 6 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

garði [kajːɪ] 2;0:1  19.06.05 

verður (x2) [vɛjːʏ] 2;8:15 

3;5:17 

05.03.06 

03.12.06 
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borða (x4 ) [pɔjːa] 2;8:15 

2;10:4 

3;1:14 

3;3:29 

05.03.06 

22.04.06 

01.08.06 

17.10.06 

gerðist [cɛjːɪst] 2;09:13 31.03.06 

öðrum [œjːʏm]  2;9:13  31.03.06 

borðið [pɔjːɪ] 3;0:24 12.07.06 

hurðinni [hʏjːɪnːɪ] 3;0:24  12.07.06 

farðu [fajːʏ] 3;1:4  22.07.06 

borð [pɔjː] 3;1:8 26.07.06 

verð [vɛjː] 3;3:28 16.10.06 

aðra [ajːa] 3;4:10 28.11.06 

borðinu [pɔjːɪnʏ] 3;5:25 13.12.06 

 

Á þessu stigi máltökunnar virkar því hljóðkerfisreglan í (9a/b) í máli Fíu: 

 

 (9) a. /rð/ → [jː]  

      b. /ðr/ → [jː] 

 

Frávik frá þessari reglu eru örfá en þá beitir Fía brottfalli. Í orðunum öðruvísi [œːʏviːsɪ] 

(2;9:13), garðinum [kaːnʏm] (3;0:21) og orðin [ɔːɪn] (3;1:27) fellir Fía –ðr– og –rð– 

klasana brott. Eins og bent var á í kafla 2.3.1 komst Sigurður Konráðsson (1981:24) að 

þeirri niðurstöðu að algengt væri að börn notuðu langt /ð/ ([ðː]) í stað 

samhljóðaklasanna –rð– og –ðr–. Miðað við þetta er ekkert óvenjulegt við dæmin hér 

að ofan þar sem Fía ber /ð/ venjulega fram sem /j/. 

Vert er að nefna að það kemur fyrir að Fía setji /j/ í stað [ɣ]. Þetta er áhugavert 

þar sem [ɣ] á það sameiginlegt með /ð/ að koma aldrei fyrir í framstöðu. Við öflun 

gagna fyrir þessa rannsókn var þetta ekki haft í huga svo hér eru aðeins örfá dæmi sýnd. 

Orðið rosalega kemur fyrir hjá Fíu sem [jɔːsalɛːja]
16

 (3;3:28). Orðið sagði, þar sem 

klasinn –gð– kemur fyrir, ber Fía fram [sajːɪ] (3;1:12 og 3;4:17) og svipar því til þess 

sem áður hefur verið rætt um klasana –rð– og –ðr–. Brottfall kemur reyndar einnig fyrir 

í orðinu rosalega [jɔːsalɛːa] (3;1:4).  

                                                 
16

 Þetta gæti reyndar líka verið framvirk samlögun þar sem reglan um að /r/ verði /j/ í framstöðu virkar 

fyrst og hefur svo áhrif á [ɣ] aftar í orðinu.  
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Það er langalgengast að Fía felli /r/ og /ð/ brott í bakstöðu, hvort sem það er 

beygingarending, –ur, –ar, –ir/–uð, –að, –ið,  eða í enda stofnorðs, t.d. hár, skeið. Hin 

almenna regla sem gildir um /r/ og /ð/ í bakstöðu hjá Fíu er því sú sem sýnd er í (10a/b): 

 

(10)  a. r → Ø / __ # 

      b. ð → Ø / __ # 

 

Brottfall í bakstöðu verður ekki rætt frekar. Það kemur þó nokkuð oft fyrir að Fía noti /j/ 

í stað /r/ og /ð/ í bakstöðu og þá oft óraddað. Þetta er alveg í samræmi við íslenskar 

hljóðkerfisreglur þar sem /r/ og /ð/ afraddast oft í bakstöðu (eins og rætt var í kafla 2.2). 

Þetta á þó sérstaklega við um það þegar orð standa ein og sér eða í lok setningar (sbr. 

Eirík Rögnvaldsson 1989:40-41). Dæmi um þetta má sjá í töflu 7:  

 

Tafla 7 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

köttur [kʰœhtʏç] 2;11:4 22.05.06 

fjórir (x2) [fjouːjɪç] 3;0:5 

3;0:24 

23.06.06 

12.07.06 

dottið [tɔhtɪç] 3;0:24 12.07.06 

niður [nɪːjʏç] 3;1:8 26.07.06 

skeið [skeiːç] 3;3:28 16.10.06 

röð [jœːç] 3;4:10 28.10.06 

gólfið [koulvɪç] 3;4:10 28.10.06 

hár [hauːç] 3;4:17 05.12.06 

stór [stouːç] 3;5:5 23.11.06 

boðið [pɔːɪj] 3;5:11 29.11.06 

okkur [ɔhkʏç] 3;5:23 11.12.06 

vondir [vɔntɪç] 3;5:23 11.12.06 

 

Fía notar sem sagt raddað [j] fyrir raddað [r] og [ð], eins og við höfum séð, og óraddað 

[ç] fyrir óraddað [r̥] og [θ]. Ef aldur Fíu er skoðaður í töfunni má sjá að það verður 

algengara eftir því sem Fía eldist að nota skiptihljóð í bakstöðu. Hún notar brottfall þó 
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enn mjög mikið. Tvö frávik er að finna en það er orðið ber sem kemur fyrir með 

einhvers konar /s/-hljóði í stað /r/ [pɛːs] og þrír sem kemur fyrir sem [l̥iːl̥]. 

Í lok þessa fyrsta stigs fer Fía að mynda einhvers konar vísi að /r/. Þetta er ýmist 

einhvers konar nálgunarhljóð og það hljóðritunartákn sem lýsir því best er [ɹ]. Einnig 

koma fyrir einhvers konar einsveifluhljóð (e. flap, tap). Fyrsta /r/-ið sem ég tók eftir var 

óraddað [r̥] í bakstöðu. Það var í orðinu hár og þá var Fía 2;1:18 ára. Sjö mánuðum 

síðar myndaði hún aftur einhvers konar /r/-afbrigði sem mér fannst líkjast 

nálgunarhljóði. Það var einnig í bakstöðu í orðinu hendur. Um þriggja ára aldurinn 

kemur nálgunarhljóðið fyrst fyrir í framstöðu í orðinu ræna. Um svipað leyti kemur 

fram óraddað /r/ í orðasambandinu þú ert. Þessa þróun má sjá í töflu 8:  

 

Tafla 8 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

hár [hauːr̥]  2;1:18  05.08.05 

hendur [hɛntʏɹ]  2;8:15  05.03.06 

blár er  [plauɹ ɛː]  ≈ 3;0:5  ≈ 23.06.06  

ræna [ɹaiːna]  3;0:24  12.07.06 

aftur [aftʏɹ]  3;0:24  12.07.06 

þú ert [huː ɛr̥t]  3;1:8  26.07.06 

 

Þóra Másdóttir (2008:77) komst að svipaðri niðurstöðu. Hún segir að nálgunarhljóðið 

[ɹ] sé oft fyrsta skrefið sem börn taka í áttina að myndun sveifluhljóðs. Flest börnin í 

könnun hennar báru fram [r] eða önnur afbrigði, nálgunarhljóðið [ɹ] eða 

einsveifluhljóðið [ɾ]. Þau eru talin ásættanleg afbrigði af [r] í íslensku. Sterkar 

vísbendingar eru um að áður en börn fari að mynda tannbergsmælt sveifluhljóð ([r]) 

myndi þau nálgunarhljóð þar sem tungubroddur er rétt staðsettur, sem þróast svo í rétt 

sveifluhljóð. Algengara er að nálgunarhljóðið [ɹ] komi fyrir í innstöðu en framstöðu. 

Einsveifluhljóðið [ɾ] varð meira áberandi eftir því sem börnin urðu eldri. [r] varð líka 

algengara eftir því sem þau urðu eldri og kom þá frekar fyrir í framstöðu en innstöðu 

(Þóra Másdóttir 2008:139-140). Það er ekki ástæða til að líta á afbrigðin [ɾ, R, ɹ] sem 

hrein skiptihljóð því allir þessir möguleikar á framburði /r/ koma fram í máli fullorðinna 

(Sigurður Konráðsson 1983:60). Það er einnig áhugavert að Fía fer ekki að nota 

skiptihljóðið [ç] fyrir /r/ og /ð/ í bakstöðu fyrr en hún hefur gert nokkrar tilraunir til að 
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mynda /r/, (nálgunarhljóðið [ɹ]), eins og sjá má ef aldur hennar er borinn saman í töflum 

(7) og (8).  

3.1.2  2. stig: [ʀ] 

Um þriggja og hálfs árs aldurinn fer Fía að mynda /r/. Þetta fyrsta „alvöru“ /r/ er 

úfmælt, myndað í koki og hljóðritað [ʀ]. Hljóðin /j/ og úfmælt /r/ hafa svipaðan 

myndunarstað og eiga auk þess mjög marga aðgreinandi þætti sameiginlega. Það er því 

ef til vill rökrétt að Fía myndi sitt fyrsta /r/ á þessum stað. [ʀ] telst ekki til íslenskra 

málhljóða og er því hljóðfræðilega ekki rétt miðað við íslensku. Upp að því marki sem 

Fía notar hljóðið gerir hún það hljóðkerfisfræðilega rétt, þ.e. notar það eins og fullorðnir 

nota /r/. Stig í máltöku barna renna alltaf að einhverju leyti saman svo rétt er að taka 

fram að þó Fía sé farin að mynda /r/ notar hún enn stundum /j/ sem skiptihljóð fyrir /r/ 

og /ð/. Svo virðist sem [ʀ]-hljóðið komi fyrst fram í framstöðu eða í samhljóðaklösum í 

framstöðu sem samanstanda af lokhljóði og /r/. Í töflu 9 má sjá dæmi um úfmælt [ʀ] í 

framstöðu hjá Fíu en í töflu 10 dæmi um úfmælt [ʀ] í samhljóðaklösum í framstöðu.  

 

Tafla 9 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

regn [ʀɛkn] 3;9:7  25.03.07 

Ronja ræningjadóttir [ʀɔnja ʀaiːniŋcatouhtɪ] ≈ 3;9:7  ≈ 25.03.07 

rúmið [ʀuːmɪ] 3;10:17  06.05.07 

rólan [ʀouːlan] 3;10:17  06.05.07 

raða [ʀaːa] 3;11:18  05.06.07 

gera [cɛːʀa] 3;11:18  05.06.07 

rauða [ʀauːja] 3;11:18  05.06.07 

 

Tafla 10 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

brosandi [pʀɔːsantɪ]  3;5:29  16.02.07 

brúnt [pʀuhnt] 3;5:29  16.02.07 

skrítið [skʀiːtɪ] 3;9:7  25.03.07 

gróa [kʀouːa] ≈ 3;9:7  ≈ 25.03.07 

trallalalla [tʰʀalːalalːa] ≈ 3;9:7  ≈ 25.03.07 
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grænum [kʀaiːnʏm] ≈ 3;9:7  ≈ 25.03.07 

trommu [tʰʀɔmːʏ] ≈ 3;9:7  ≈ 25.03.07 

gráðug [kʀauː(ð)ʏç] ≈ 3;9:7  ≈ 25.03.07 

skrítin [skʀiːtɪn] 3;10:11  29.04.07 

grátandi [kʀauːtantɪ] 3;10:11  29.04.07 

brotnaði [pʀɔhtnajɪ] 3;10:17  06.05.07 

skrifa [skʀɪːva] 3;11:08  26.05.07 

trufla [tʰʀʏpla] 3;11:08  26.05.07 

drasl [tʀastl] 3;11:18  05.06.07 

greiðunni [kʀeiːjʏnːɪ] 3;11:18  05.06.07 

 

Fyrstu orðin sem Fía ber fram með hljóðinu [ʀ] eru brosandi og brúnt
17

. Hljóðið virðist 

fyrst í stað vera algengara í samhljóðaklösum í framstöðu og allra fyrst í klasanum br-. 

Gögn Sigurðar Konráðssonar (1983:110) sýndu að [ʀ] kom aðeins fyrir í klasanum skr- 

og taldi hann líklegt að þar kæmu til áhrif frá uppgómmælta lokhljóðinu [k]. Hljóðið er 

algengast í samhljóðaklösum hjá Fíu en ekki er hægt að segja að [k] hafi þar nein áhrif. 

Fyrst í stað notar Fía enn /j/ í stað /r/ í framstöðu á undan sérhljóði en fljótlega fer hún 

einnig að nota [ʀ] í þeirri stöðu. Þær hljóðkerfisreglur sem segja má að virki á þessu 

stigi má sjá í (11). 

 

(11)  a. /r/ → [ʀ] / #__  

      b. /r/ → [ʀ] / # C[+lok.] __ 

 

Eitt dæmi er um að hljóðið komi í samhljóðaklasa á eftir önghljóði, það er orðið frá sem 

Fía ber fram [fʀauː]. Við höfum áður séð að /f/ virðist hafa svipuð áhrif á /r/ og 

lokhljóðin. Börn virðast fyrst ná valdi á stökum samhljóðum, síðan samhljóðaklösum í 

framstöðu og að lokum samhljóðaklösum í inn- og bakstöðu. Færri frávik eru frá /r/ sé 

það hluti af framstöðuklasa en innstöðuklasa (Indriði Gíslason o.fl. 1986:102-104). 

Samkvæmt þessu ætti /r/ að lærast fyrst stakt, svo í framstöðuklösum en síðast í 

innstöðuklösum. Það er því áhugavert að [ʀ] hjá Fíu kemur á svipuðum tíma í 

samhljóðaklösum í framstöðu og stakt. Á fyrsta stiginu var algengast að Fía felldi /r/ 

                                                 
17

 Þegar Fía er 2;8:15 ára segir hún orðið bruna og ber br- þannig fram að hún puðrar með vörunum. Hún 

er ef til vill að prufa sig áfram og þó hljóðið sem hún myndaði sé ekki málhljóð er það kannski skref í 

áttina að framburði br- í framstöðu, en /r/ reynist koma fyrst fram í þessu sambandi.  
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brott í samhljóðaklösum. Það er því einnig áhugavert að fyrstu /r/-hljóðin hennar skuli 

vera svo algeng í samhljóðaklösum. Eitt barn úr könnun Þóru Másdóttur (2008:96) bar 

/r/ fram sem úfmælt [ʀ] og þá aðallega í samhljóðaklösum (krummi [kʰrʏmːɪ] → 

[kʰʀʏmːɪ]) en einnig stakt í framstöðu (rúm [ruːm] → [ʀuːm]) og líkist því Fíu að þessu 

leyti. 

Nokkur dæmi eru um að hljóðið komi fyrir í samhljóðaklasa í innstöðu. Það 

kemur í fyrsta lagi þrisvar fyrir í orðinu aldrei þar sem /r/ stendur á eftir lokhljóði, 

[altʀei] og svo í nafninu Katrín þegar Fía segir Guðrúnu Katrínu, [kʰatʀinʏ]. Tvö dæmi 

eru um hljóðið í innstöðu þar sem það kemur í stað klasans –rð– eða –ðr–. Áður hafði 

Fía alltaf notað langt /j/ í stað slíkra klasa. Annars vegar kemur þetta fyrir í nafninu 

Guðrún þegar hún segir Guðrúnu Katrínu [kʏʀːunʏ] og hins vegar í orðinu gerði [cɛʀːɪ]. 

Að öðru leyti gildir enn sama regla og á fyrsta stiginu að –rð– og –ðr– verður [jː]. Eitt 

dæmi er um að Fía setji [ʀ] í stað [ɣ] en það er í orðinu eiga. Hún segir fyrst [eiːʀa] en 

seinna í sömu upptöku kemur fyrir orðmyndin [eiːa] þar sem hún fellir [ɣ] brott (eða 

hefur hugsanlega /j/ sem skiptihljóð [ei(j)a]). Eitt dæmi er um að Fía noti [ʀ] í stað /ð/ 

en það er í orðinu niður sem hún ber fram [nɪ:ʀʏ]. Annars notar Fía enn /j/ sem 

skiptihljóð fyrir /ð/. Aðeins eitt dæmi er um að hljóðið komi í stað /r/ á milli tveggja 

sérhljóða í innstöðu. Það er í orðinu gera [cɛːʀa] sem kemur fyrir mjög seint á þessu 

stigi eða þegar Fía er 3;11:18 ára. Algengast er að Fía noti enn skiptihljóðið /j/ þar sem 

/r/ stendur á milli tveggja sérhljóða í innstöðu (hún segir enn bara [paːja], gerir [cɛːjɪç]). 

Um þessa stöðu gildir því enn það sem rakið var í kafla 3.1.1 um /j/ og /ð/ í stöðu á milli 

tveggja sérhljóða. Aðeins tvö dæmi náðust þar sem hljóðið kemur fyrir óraddað en það 

er í orðunum hraust [ʀ̥œist] og þrír [ʀ̥iː] þar sem hljóðið stendur í báðum tilvikum í 

framstöðu. Í bakstöðu gildir enn reglan sem rakin var í kafla 3.1.1 um brottfall /r/ eða 

skipti á /r/ og hljóðinu [ç]. 

Á þessu stigi virðist Fía þrátt fyrir allt geta myndað sveifluhljóðið [r] þó hún noti 

það ekki sem málhljóð. Það er þekkt fyrirbæri í máltökufræðunum að börn geti myndað 

ákveðin hljóð án þess að nota þau eða hafa vald á þeim sem málhljóðum. Dæmi eru um 

að barn geti sagt „slangan segir ssssss“ eða „bíllinn segir brrrrr“ en notar svo ekki /s/ og 

/r/ í tali. Barnið er ekki bara að læra hljóð, heldur málhljóð eða fónem. Það þarf því 

einnig að læra að ákveðið hljóð hefur ákveðið hlutverk (sbr. Jón Gunnarsson 1979:11). 

Fía gerir á þessu stigi ýmsar kúnstir með mismunandi tegundir af /r/-i án þess að það 

komi fyrir í merkingarbærum orðum. Þannig myndar hún hið úfmælta /r/ (sem hún notar 
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reyndar sem málhljóð) og tannbergsmælt /r/, raddað og óraddað. Tannbergsmælt /r/ 

notar Fía ekki enn sem málhljóð. Þessar „tilraunir“ hennar má sjá í töflu 11.  

 

Tafla 11 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

kurr(i)kurr(i)kurr(i) [kʰr̥ kʰr̥ kʰr̥ kʰr̥]  03:07:23  10.02.07 

rarúrarúrarú [ra:ru:ra:ru:ra:]  03:07:29  16.02.07 

rrrrr... [ʀ:] 03:07:29  16.02.07 

rrrrr... [r:]  03:07:29  16.02.07 

ræræræ [ʀaiːʀaiːʀaiː] ≈ 3;9:7  ≈ 25.03.07 

 

Þóra Másdóttir (2008:73) gerir einnig greinarmun á hljóðfræðilegri- og hljóðkerfislegri 

máltöku. Börn geta verið búin að læra að mynda ákveðið hljóð óháð því hvort það sé 

notað þar sem það ætti að koma fyrir og óháð stöðu þess í orði. Sem dæmi hefur barn 

náð tökum á [þ] og kann það hljóðfræðilega en notar það ekki aðeins þar sem þar sem 

[θ] kemur fyrir í máli fullorðinna heldur nota það oft einnig í stað annars hljóðs (t.d. [s] 

og segir skip [θkɪːp] en ekki [skɪːp]). Börn kunna því stundum að mynda ákveðið hljóð 

hljóðfræðilega þó þau skorti enn hljóðkerfislega kunnáttu (Þóra Másdóttir 2008:73).  

Á þessu tímabili kemur þó tvisvar fyrir að Fía notar [r] sem málhljóð. Í fyrra 

skiptið er Fía 3;5:29 ára og /r/ kemur fyrir í orðasambandi sem hún klárar reyndar ekki: 

Ronja ræningja- [rɔnja raiːniŋka]
18

. Seinna dæmið myndar Fía þegar hún er 3;9:7 ára. 

Það er orðið reyna sem hún ber fram [reiːna]. Fía er því aðeins farin að mynda /r/ „rétt“ 

en virðist nota hljóðin í bland. Fía nær úfmælta /r/-inu tiltölulega auðveldlega upp úr 

kokinu. Hálfu ári eftir að úfmælt [ʀ] kemur fram fer hún að mynda /r/ við tannberg. 

Mörg börn sem fara að mynda úfmælt [ʀ] eiga mjög erfitt með að ná því upp úr kokinu 

og þurfa á aðstoð talmeinafræðings að halda. Þrátt fyrir að úfmælt skiptihljóð sé nokkuð 

óalgeng villa í myndun /r/ meðal íslenskra barna sem koma til talmeinafræðings, er það 

samt sem áður vel þekktur talgalli  (Þóra Másdóttir 2008:96). 

3.1.3  3. stig: /r/ í stað /ð/ 

Um fjögra ára aldurinn hefur Fía náð tökum á /r/ sem málhljóði. Hljóðfræðilega er /r/-ið 

svolítið ýkt; það er langt, sveiflurnar margar og grófar. Nú er Fía einnig farin að nota /r/ 

                                                 
18

 Í upptökunni virkaði hún hissa á eigin framburði svo ef til vill er það ástæðan fyrir því að hún klárar 

ekki að bera fram orðið.  
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hljóðkerfislega því hún notar það yfirleitt þar sem maður á von á því. Fía notar hljóðið 

þó ekki alltaf hljóðkerfislega „rétt“ því hún alhæfir það mikið yfir á önnur hljóð. Í raun 

ber hún það ekki heldur fram hljóðfræðilega rétt ef miðað er við fullorðna Íslendinga. 

En þar sem Fía  hefur náð réttum myndunarstað fyrir /r/ og notar /r/ þar sem það á við í 

orðum lít ég svo á að hún sé búin að læra málhljóðið /r/, þó það sé ekki í einu og öllu 

eins og í máli fullorðinna. Fía nær sem sagt málhljóðinu /r/ á undan /ð/ sem verður að 

teljast nokkuð óvenjulegt miðað við meirihluta íslenskra barna, sem ná /ð/ frekar 

snemma en /r/ kemur tiltölulega seint í máltökunni (eins og kom fram í kafla 2.3). Líkt 

og áður virka gömlu hljóðkerfisreglurnar áfram í einhvern tíma en síðan verða þær nýju 

ríkjandi. Þess vegna má enn finna nokkur dæmi um brottfall og að /j/ sé notað sem 

skiptihljóð. Þessum frávikum fækkar hins vegar eftir því sem Fía eldist.  

Það er óþarfi að fjölyrða um rétta notkun /r/ hjá Fíu en það sem er óvenjulegt við 

framburð hennar á þessu stigi er að hún alhæfir /r/ mjög mikið. Yfirleitt setur hún /r/ í 

stað /ð/. Raddað [ð] kemur ekki fyrir í framstöðu og því kemur [r] í stað [ð] aðallega 

fyrir í innstöðu á milli tveggja sérhljóða. Dæmi því til stuðnings má sjá í töflu 12.  

 

Tafla 12 

 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

aðeins [areiːns]  4;0:26  14.07.07 

niður [nɪːrʏ] 4;0:26  14.07.07 

kroppaðu [kʰrohparʏ] 4;0:26  14.07.07 

náði [nauːrɪ] 4;2:8  26.08.07 

meiðir [meiːrɪ] 4;2:8  26.08.07 

staðinn [staːrinː] 4;2:8  26.08.07 

kostagóðar [kʰɔstakoura] 4;2:11  29.08.07 

góðar [kouːra] 4;2:11  29.08.07 

múmínsnáði [muːminsnauːrɪ] ≈ 4;2:11  ≈ 29.08.07 

að veiða [a:r vei:ra] 4;3:12  30.09.07 

á meðan  [auː mɛːran] 4;3:12  30.09.07 

í búðina [i puːrɪna] 4;3:12  30.09.07 
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Um þetta má setja fram hljóðkerfisregluna sem sýnd er í (12)
19

. 

 

(12) ð → r / V__V  

 

Einnig er mjög algengt að Fía noti /r/ í stað /ð/ í bakstöðu orða eins og sjá má í töflu 13.   

 

Tafla 13 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

þakið [haːcɪr] 4;2:8  26.08.07 

veistu hvað [veistʏ kʰvaːr] 4;2:8  26.08.07 

lifna við [lɪpna vɪːr] 4;2:8  26.08.07 

við  [vɪːr]  4;2:8  26.08.07 

búð [puːr] 4;2:8  26.08.07 

bakið [paːkɪr] 4;2:8  26.08.07 

sumarbústað [sʏːmapustar] 4;2:8  26.08.07 

góð [kouːr] 4;2:8  26.08.07 

hvað (x2) 

 

[kʰvaːr] 4;2:8  

4;3:11 

26.08.07 

29.09.07 

með (okkur, honum, 

Björgvin,  henni) 

[mɛːr] 4;2:8  26.08.07 

það [haːr] 4;2:11  29.08.07 

kaupið [kʰœiːpɪr] 4;3:12  30.09.07 

annað [anːar] 4;3:12  30.09.07 

fengið [feiɲcɪr] 4;3:12  30.09.07 

það [haːr] 4;3:12  30.09.07 

að veiða [aːr veiːra] 4;3:12  30.09.07 

eitthvað [eihkvar] 4;3:12  30.09.07 

klappað [kʰlahpar] 4;3:12  30.09.07 

góð [kouːr] 4;3:12  30.09.07 

ísbúð [iːspur] 4;3:12  30.09.07 

                                                 
19

 Ég hef ekki samanburð við t.d. brottfall /ð/ í þessari stöðu þar sem gögnum var upphaflega safnað með 

það í huga að sjá hvernig /r/ var notað. Ég held þó að það sé nokkuð víst að þessi regla standist frekar en 

brottfallsregla.  
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lokað [lɔ:kar] 4;3:7  08.10.07 

Hingað [hiŋkar] 4;3:7  08.10.07 

 

og því má lýsa með hljóðkerfisregluni í (13): 

 

(13) ð → r / __ # 

 

Það er einng nokkuð um að Fía noti /r/ sem skiptihljóð fyrir /ɣ/. Þetta er 

áhugavert þar sem [ɣ] er eins og [ð] að því leyti að það kemur ekki fyrir í framstöðu og 

stendur í rödduðu umhverfi. Eins og kom fram í kafla 3.1.1 örlaði á því á fyrsta stigi að 

/j/ væri notað sem skiptihljóð fyrir [ɣ]. Um [ɣ] gilda sömu reglur og þegar Fía setur /r/ í 

stað /ð/ en þá virkar ýmist regla (14) eða (15).  

 

(14) [ɣ] → [r] / __ #  

 

(15) [ɣ] → [r] / V__V 

 

Nú er hægt að bera þessar reglur saman við dæmin í töflu 14 og sjá má að þetta er 

nokkuð reglulegt hjá Fíu. 

 

Tafla 14 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

í dag er  [i taːr ɛːr] 04:01:02  20.07.07 

og ég er [ɔːr jɛːr ɛː]  04:02:08  26.08.07 

á mig [auː mɪːr] 04:02:11  29.08.07 

ég [jɛːr] 04:02:11  29.08.07 

og [ɔːr] 04:03:11  29.09.07 

alveg [alvɛr] 04:03:12  30.09.07 

allavega [atlavɛːra] 04.03.12  30.09.07 

dögum [tœːrʏ] 04:03:07  08.10.07 

 

Í samhljóðaklösum þar sem /r/ og /ð/ standa saman í innstöðu ber Fía fram langt 

/r/. Áður bar Fía þessi hljóð fram sem langt /j/. Nú þegar Fía er farin að bera fram [r] er 
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það sterkara hljóð en /j/ (og /ð/), sbr. styrkleikaskala samhljóða á mynd (6) og umfjöllun 

í kafla 3.1.1, og því ekki óeðlilegt að það hafi vinninginn. Dæmi um [rː] í stað –rð– má 

sjá í töflu 15: 

 

Tafla 15 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

sérðu [sjɛrːʏ] 4;1:2  20.07.07 

verða [vɛrːa] 4;2:8  26.08.07 

borða [pɔrːa] 4;2:8  26.08.07 

heyrðu [heirːʏ] 4;2:8  26.08.07 

jörðina [jœrːɪna] 4;2:11  29.08.07 

verður [vɛrːʏ] ≈ 4;2:11  ≈ 29.08.07 

(Solla) stirða [stɪrːa] 4;3:11  29.09.07 

 

Þar sem /r/ og [ɣ] standa saman á Fía það til að alhæfa langt /r/. Það er þó aðallega eitt 

orð sem hún ber þannig fram og það er sagði sem er hjá henni (sagði [sarːɪ]/ hvað sagði 

hún [kʰvaː sarːun]/ sagðiru [sarːɪ]). Eins og komið hefur fram alhæfir Fía stundum /r/ og 

notar það í stað [ɣ]. Á fyrsta stigi var algengt að Fía notaði langt /j/ í stað –gð– en nú 

notar hún langt /r/. Það eru ef til vill rök fyrir því að Fía langt /r/ hafi nú leyst langt /j/ af 

hólmi sem skiptihljóð í innstöðuklösum af þessari gerð. Eitt dæmi í viðbót er 

athyglisvert en einu sinn ber Fía orðið þarf fram sem [harː]. Í umfjöllun um 

samhljóðaklasa á fyrsta stigi (í kafla 3.1.1) kemur fram að á undan /f/ fellur /r/ brott í 

máli Fíu. Samkvæmt styrkleikaskalanum á mynd (6) er /f/ sterkara hljóð en /r/ og 

samkvæmt því ætti /r/ frekar að falla brott. /f/ raddast hins vegar oft ef næsta orð byrjar 

á sérhljóði (t.d. þarf að) en raddaða afbrigðið [v] er veikara en /r/. Þar gæti skýringin á 

samlöguninni við /r/ verið komin. Tvö athyglisverð frávik frá þessum reglum er að finna 

í gögnunum. Það er orðið vinkonurnar sem Fía ber fram [virkɔnʏtnar] þar sem hún 

skiptir /n/ út fyrir /r/. Hitt dæmið er orðið flugvél en þá skiptir Fía /l/ út fyrir /r/, 

[frʏvjɛːl]. 

Á þessu stigi hefur Fía einnig rtn-framburð. Hún ber fram –rtn– þar sem flestir 

myndu bera fram –tn– í orðum þar sem /r/ og /n/ standa saman, eins og hérna, barn 

o.s.frv. Þetta má sjá í töflu 16.  
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Tafla 16 

Orð Hljóðritun Aldur Fíu Dagsetning 

þarna [hartna] 4;0:26  14.07.07 

Bara þarna [ba: hartna] 4;1:2  20.07.07 

þarna [hartna] 4;2:8  26.08.07 

hérna [hɛrtna] 4;2:8  26.08.07 

Ísbjörn [i:spjœrtn] 4;2:8  26.08.07 

barn [partn] 4;2:8  26.08.07 

Er mamma þín þarna [ɛr mam:a rin artna] 4;3:12  30.09.07 

 

Fía kann ekki að lesa eða skrifa en eitthvað skynbragð hlýtur hún að bera á þessi orð því 

hún heyrir þau líklega ekki alltaf borin svona skýrt fram í umhverfi sínu. Það má segja 

að Fía hafi stafsetningarframburð. Í –rn–klasa er /t/-hljóði oft skotið inn á milli /r/ og 

/n/, t.d. birna [pɪːrtna] og í algengum orðum fellur /r/-hljóðið gjarnan niður t.d. barn 

[patn], [vatla]. Tíðni orða ræður miklu um framburð (Indriði Gíslason og Höskuldur 

Þráinsson 2000:125). Hjá Fíu fellur /r/ ekki brott á undan lokhljóð eins og gerist í máli 

fullorðinna. /r/ virðist hins vegar renna saman við /ð/ (og /f/ sbr. þarf [harː]) og ef til vill 

önghljóð yfirleitt.  

Það er augljóst að á þessu stigi notar Fía hið nýja /r/ óspart og alhæfir það yfir á /ð/ 

en áður notaði hún skiptihljóðið /j/ bæði fyrir /r/ og /ð/. Þóra Másdóttir (2008:94-95) 

talar um að algengt sé að börn alhæfi það hljóð sem þau hafi nýlega lært. Fimm 

barnanna í eldri aldurshópnum í rannsókn hennar notaði /r/ í stað /ð/, (og eitt barn einnig 

í stað /[ɣ]). Sjáðu [sjauːðʏ] varð [sjauːrʏ]. Þetta kom ekki fyrir í yngri aldurshópnum 

sem bendir til að eldri börnin hafi nýlega lært /r/ og notuðu það í stað /ð/ sem er í raun 

algengasta skiptihljóðið fyrir /r/. Þar af leiðandi skiptu börnin ekki lengur /ð/ inn fyrir /r/ 

heldur /r/ fyrir /ð/. Þetta er venjulega stutt tímabil í máli barna á ákveðnum aldri, á 

meðan þau eru að venjast því að hafa bæði /r/ og /ð/ í málkerfi sínu (Þóra Másdóttir 

2008:94-95). Þegar upptökum lýkur er Fía enn á þessu stigi svo erfitt er að segja til um 

hversu lengi það tímabil stóð.  

 Umfjöllun þessa kafla hefur mikið til miðast við rödduð afbrigði þessara hljóða. 

Þó ekki hafi gefist rúm til að ræða það nákvæmlega hér þá virðist svipuð þróun eiga sér 

stað með órödduð afbrigði þeirra hljóða sem hafa verið til umræðu, þ.e. [r̥] og [θ]. Í 

fyrstu setur Fía alltaf [h] í stað [θ] og virðist gera það einnig við óraddað /r/ (t.d. hrútur 
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[huːtʏ], hringur [hiŋkʏ] o.fl.). Þegar Fía lærir óraddað [r̥] þá kemur það stundum í stað 

[θ] (þetta [r̥ɛhta], því [r̥iː]). Í ritgerð sinni fjallar Þóra Másdóttir um /ð/ sem 

nálgunarhljóð og hljóðritar það [ð̹]. Það að raddað og óraddað /ð/ ([ð] og [θ]) séu notuð 

fyrir raddað og óraddað /r/ ([r] og [r̥]) styður hins vegar það að greina [ð] og [θ] sem 

hljóðbrigði sama hljóðansins rétt eins og [r] og [r̥] eru hljóðbrigði /r/ (Þóra Másdóttir 

2008:138). Það væri áhugavert að skoða nánar samband raddaðra og óraddaðra afbrigða 

/r/ og /ð/ út frá þessu. 

 

3.2 Frekari túlkun gagna og niðurstöður 

3.2.1 Nánar um skiptihljóðið /j/ hjá Fíu 

Hvers vegna ætli Fía velji /j/ sem skiptihljóð fyrir /r/ á fyrsta stigi? Fía hefur ekki náð 

tökum á /ð/ í máli sínu og getur því ekki notað það, þó það sé algengasta skiptihljóðið 

fyrir /r/ í íslensku barnamáli (sbr. umfjöllun í kafla 2.3). Samkvæmt kenningum Romans 

Jakobsonar á skiptihljóð marga aðgreinandi þætti sameiginlega með hljóðinu sem skipt 

er út (sbr. kafli 2.1). Það er aðeins einn þáttur sem skilur /ð/ og /r/ að, /r/ er [+hljómandi] 

en /ð/ er [-hljómandi]
20

 (Eiríkur Rögnvaldsson 1993:32). Þetta eru því mjög skyld hljóð 

og það að /ð/ sé algengt skiptihljóð fyrir /r/ er í samræmi við kenningar Jakobson. 

Hljóðin /j/ og /r/ eru hins vegar ólíkari og eiga mun færri aðgreinandi þætti 

sameiginlega. Þeir þættir sem skilja /j/ og /r/ að eru að /j/ er [-hljómandi], [-framlægt], [-

blaðmælt] og [+nálægt] en /r/ er [+hljómandi], [+framlægt], [+blaðmælt] og [-nálægt]. 

Kenning Jakobson segir einnig að skiptihljóðið sé eins líkt hljóðinu sem það kemur í 

staðinn fyrir og mögulegt sé. Fía getur ekki myndað /ð/ en það eru önnur hljóð sem Fía 

hefur á valdi sínu sem eru mun skyldari /r/ en /j/, t.d. /l/. Í japönsku er t.d. ekki gerður 

hljóðkerfislegur munur á /r/ og /l/; þar eru [r] og [l] birtingarmyndir sama hljóðans. /l/ er 

[–samfellt]
21

, [+hliðmælt] en /r/ er [+samfellt], [-hliðmælt]. Eini munurinn á /l/ og /r/ er 

því í raun að loftið fer út um hliðarnar þegar /l/ er myndað en lokað er fyrir loftstraum 

um miðlínu munnsins. /l/ er vel þekkt sem skiptihljóð í íslensku en er reyndar ekki 

algengt sem slíkt. Í ensku er /l/ mjög algengt sem skiptihljóð fyrir /r/ (Ingram 1976:41-

42) og virðist vera algengara en í íslensku barnamáli. Í íslensku virðist /l/ þó vera 

algengara skiptihljóð fyrir /r/ en /j/ þar sem þess er oftar getið í fyrri rannsóknum (sbr. 

                                                 
20

 Hljómandi hljóð eru mynduð án þess að þrengt sé svo að loftstraumi ofan raddbanda að loftþrýstingur 

aukist að marki. Þetta eru því sérhljóð og öll samhljóð nema lokhljóð og önghljóð, svo og hálfsérhljóð 

(Eiríkur Rögnvaldsson 1993:29). 
21

 Þátturinn [± samfellt] vísar til þess að loft fari út eftir miðlínu munns. Lokhljóð, nefhljóð og 

hliðarhljóð eru því ekki samfelld (Eiríkur Rögnvaldsson 1993:29). 
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kafla 2.3). Aðeins Indriði Gíslason o.fl. (1986) nefna að /j/ komi fyrir sem skiptihljóð. 

Ingram (1986:226) bendir á að hljóðkerfi barnsins á hverju stigi hafi mikil áhrif á það 

hvaða skiptihljóð eru notuð. Það eru ekki bara algild lögmál og tilhneigingar sem ráða. 

Kenning Jakobson segir einnig að þeim mun fyrr sem barn lærir ákveðið hljóðan, þeim 

mun oftar er það haft sem skiptihljóð. Ef marka má niðurstöður Þóru Másdóttur 

(2008:74) lærast bæði /l/ og /j/ tiltölulega snemma en bæði hljóðin töldust lærð hjá 2;4 

ára börnunum. Það er augljóst að Fía lærir bæði /l/ og /j/ snemma en af gögnunum er 

ekki hægt að sjá hvort lærðist á undan.  

Ef til vill er hægt að líta á /j/ sem einhvers konar hlutlaust hljóð sem hafi 

hlutlausari stöðu talfæra en t.d. /l/. Í ensku er mjög algengt að börn noti hálfsérhljóð eða 

skriðhljóð (e. glide) í staðinn fyrir /r/. [w] er mikið notað sem skiptihljóð fyrir /r/ og [y] 

fyrir /l/. Þetta ferli er kallað gliding á ensku, (e.t.v. skiðhljóðun á íslensku) (O‘Grady 

2008:156). Lítið er vitað um þetta ferli (e. gliding) þó það séu miklar heimildir fyrir því 

í ensku. Í ensku er mjög algengt að börn skipti /r/ á einhverju tímabili út fyrir 

hálfsérhljóðið [w]. Ingram (1976) lítur svo á að börn noti þrjú mismunandi skiptihljóð í 

stað /r/, eitt á hverju stigi. Fyrst nota þau lokhljóð [t], svo hálfsérhljóð [w] og að lokum 

[l] (Ingram 1976:41-42, hér tilvitnað eftir Sigurð Konráðsson 1986:32). Vegna þess að 

varir taka þátt í myndun /r/ (að minnsta kosti í Amerískri ensku) er mögulegt að þau 

velji [w] fyrst sem skiptihljóð. Í íslensku er ekki líklegt að [w] sé valið því tvívaramælt 

nálgunarhljóð eru ekki til í hljóðkerfi íslensku (Þóra Másdóttir 2008:140). 

Íslensk börn nota þó líka skriðhljóðun (e. gliding). Hins vegar er óvíst hvort 

eiginleg hálfsérhljóð séu enn til í málinu. Í fornu máli voru /j/ og /v/ hálfsérhljóð og 

komu ekki fram á undan þeim sérhljóðum sem höfðu samsvarandi myndunarstað; þ.e. 

/j/ kom ekki fram á undan /i/, né /v/ á undan /u/. Auk þess féllu þau brott á undan 

samhljóðum og í bakstöðu. Nú haldast þau yfirleitt á undan öllum sérhljóðum, við fáum 

söngvum, en ekki *söngum, og telji, ekki *teli (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:73).  

3.2.2 Samband /r/ og /ð/ hjá Fíu 

Það er áhugavert að Fía skuli fyrst nota skiptihljóðið /j/ fyrir bæði /r/ og /ð/ á meðan hún 

hefur ekki náð valdi á þeim hljóðum. Um leið og hún nær öðru hljóðinu sem málhljóði, 

/r/, þá alhæfir hún það yfir á hitt, /ð/. Hér er hægt að setja fram nokkrar tillögur um 

hljóðkerfi Fíu og þróun þess. Fía virðist meðhöndla /r/ og /ð/ á sama hátt og svo virðist 

sem hún túlki þetta sem sama hljóðið. Mögulegt er að Fía líti á /r/ og /ð/ sem eitt og 

sama hljóoðanið í baklægri gerð og hún geri ekki greinarmun á þeim. Hún hefur þá ef til 
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vill ekki enn lært þann aðgreinandi þátt sem skilur þessi hljóð að, sem er [+/- 

hljómandi]. Það er þó kannski fulldjarft að fullyrða að svo sé þar sem börn þekkja oft 

rétta framburðarmynd þó þau geti ekki borið hana fram sjálf. Málkunnátta þeirra er því 

ekki sú sama og málnotkun. Þetta má sjá á því að noti barn t.d. framburðarmyndina 

Þigga  í stað Sigga og fullorðinn hermir eftir með því að svara „Nú heiti ég Þigga?“ 

bregst barnið oft illa við, mótmælir eigin framburðarmynd og segir „Nei, þú heitir 

Þigga“. Ef fullorðinn notar hins vegar rétta framburðarmynd þá mótmælir barnið ekki 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:32). Þannig veit barnið hver rétt birtingarmynd hljóðsins 

er án þess að geta borið hana fram sjálft. Það þarf því að gera greinarmun á málkunnáttu 

og málnotkun. Það verður að teljast líklegt að Fía geri greinarmun á hljóðunum /r/ og /ð/ 

þó hún sé ekki fær um að bera hann fram í máli sínu.  

Það virðist sem skiptihljóð Fíu fyrir /ð/ breytist eftir því sem hún nær valdi á 

fleiri hljóðum. Í fyrstu notaði hún /j/ og það má e.t.v. líta þannig á að það hafi 

einfaldlega viljað þannig til að hún notaði það einnig sem skiptihljóð fyrir /r/ á meðan 

hún hafði ekki vald á því. Það er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt enda eru /r/ og /ð/ lík hljóð 

og það er rökrétt að þeim sé skipt út með líku hljóði, (jafnvel því sama eins og í þessu 

tilviki). Um leið og Fía nær valdi á öðru þessara hljóða alhæfir hún það yfir á hitt og 

þannig er komið nýtt skiptihljóð í stað þess gamla. Þóra Másdóttir (2008:136) hefur t.d. 

komist að því að algengasta skiptihljóðið fyrir [θ] við 2;4 ára aldur sé /h/. Hjá sömu 

börnum ári síðar er algengasta skiptihljóðið fyrir [θ] hins vegar /f/. Sömu niðurstöður er 

hægt að sjá hjá Ingram (1976:41) en skiptihljóðið fyrir /r/ virðist breytast eftir því sem 

barnið eldist og nær valdi á fleiri hljóðum. Í fyrstu er skiptihljóðið [t] notað, síðan [w] 

og að lokum [l]. Það að Fía skuli nota sama skiptihljóð fyrir /r/ og /ð/, og að hún skuli 

alhæfa /r/ yfir á /ð/ þegar hún hefur lært það, eru sterk rök fyrir því að /ð/ og /r/ séu 

mjög lík hljóð í íslensku. Gögnin staðfesta sem sagt tengsl hljóðanna.  

Fía á ekki í neinum vandræðum með /s/ en [θ] kemur hins vegar seint. Í íslensku 

er [θ] algengt skiptihljóð fyrir /s/ og algengara er að börn nái valdi á myndun [θ] fyrr en 

á myndun /s/. Í ensku er þessu öfugt farið en þar er algengt að börn nái fyrr valdi á /s/ en 

[θ]. Það sama er að segja um rödduðu hljóðin /r/ og /ð/. Hjá enskumælandi börnum 

kemur /r/ yfirleitt fyrr en /ð/ en í íslensku ná börnin valdi á /ð/ fyrr en /r/. Fía notar hins 

vegar /r/ í stað [ð] og að þessu leyti svipar máltöku Fíu til máltöku enskumælandi barna. 

Börn ná yfirleitt fyrr valdi á tannmæltum hljóðum og hljóðum sem eru mynduð 

framarlega í munni. Því er það ráðgáta hvers vegna enskumælandi börn ná svo seint 

valdi á /ð/. Einnig í ljósi þess að þetta er með algengustu hljóðum í ensku (Menn og 
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Stoel-Gammon 1996:348). Bæði í ensku og íslensku eru áherslumikil inntaksorð með 

[θ] í framstöðu fremur sjaldgæf í orðaforða ungra barna. Ef litið er á orðtíðnirannsóknir 

er tíðni [θ] og [ð] svipuð í íslensku og ensku. Ef eingöngu er litið á [θ] þá eru u.þ.b. 8 

orð (af 50 algengustu orðunum) í íslensku með [θ] í framstöðu en ekkert í ensku. 

Íslenska er því frábrugðin ensku að því leyti að eiginnöfn með [θ] í framstöðu eru miklu 

algengari í íslensku en ensku (Þóra Másdóttir 2005).  

3.2.3 Ný hljóðkerfisregla með nýjum orðum 

Þegar ég hlustaði á gögninn frá Fíu fékk ég það á tilfinninguna að þegar Fía 

hafði náð tannbergsmæltu /r/, og var farin að nota það í máli sínu (sbr. 3. stig), kæmi 

það seinna fram í orðum sem hún notaði mikið og hafði kunnað lengi. Ég velti því fyrir 

mér hvort Fía eigi auðveldara með að mynda /r/ í nýjum orðum en haldi í gamla 

framburðarmynd í orðum sem hafa lengi verið hluti af orðaforða hennar (t.d. bara, fara, 

vera). Sigurður Konráðsson (1984:29) talar um að ef barn noti enn gamlar 

framburðarmyndir, þó nýjar reglur séu lærðar, séu það leifar af málfræðireglunni sem 

var fyrir. „Noti barn stundum [ð] fyrir /r/ en hafi það stundum rétt er [ð] leifar af reglu 

sem sagði að alltaf hefði /r/ verið skipt út með [ð].“ Þetta er í sjálfu sér rétt en ef maður 

maður skoðar í hvaða orðum Fía notar enn gamla skiptihljóðið sést að þetta eru orð sem 

hafa verið lengi í máli hennar og hún notar mjög mikið.  

Málfræðireglur barna geta virkað í þó nokkurn tíma án þess að breytast mikið. 

Það geta líka verið nokkrar reglur sem virka í einu, þ.e. ákveðin stig eða tímabil geta 

skarast. Breytingar á þessum reglum koma oft fyrst fram í nýjum orðum og dreifast 

hægt yfir til orða sem þegar eru í kerfinu. Regla sem barnið hefur, t.d. að skipta einu 

hljóði út fyrir annað eða að fella hljóð brott, og á rætur að rekja til þess að barnið getur 

ekki borið ákveðið hljóð fram, getur haldið áfram að virka þó barnið sé farið að bera 

fram rétt hljóð í nýjum orðum. Þessi hæga breyting gæti stafað af því að barnið skynjar 

orðið ekki rétt, en líklegra er að það beiti hreinlega ekki nýjum reglum á orð sem fyrir 

eru í máli þeirra (Menn og Stoel-Gammon 1996:343). Það virðist því vera þannig að 

þegar börn ná valdi á nýrri hljóðfræðireglu (tileinka sér notkun nýs málhljóðs) eigi þau 

auðveldara með að beita henni á ný orð.  

Í setningafræði er þessu öfugt farið. Þar virðast börn eiga erfitt með að nota bæði 

nýja setningafræðilega reglu og nota ný orð. Það virðist vera auðveldara fyrir þau að 

beita nýju reglunni á orð sem hafa verið lengi í orðaforða þeirra. Ein af 

meginniðurstöðum Sigríðar Sigurjónsdóttur (1991) er að þó börn hafi lært og noti 
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regluna um hausafærslu (e. head movement), þ.e. færslu sagnar úr beygingarhaus í 

tengihaus og þannig fram fyrir frumlag, í spurnarorðaröð þá heimfæri þau ekki þá reglu 

yfir á sagnir sem þau hafa nýlega lært. Fyrst þarf sögnin að vera orðin nokkuð almennt 

notuð í fullyrðingasetningum þeirra áður en þau taka að beita sagnfærslu. Reglan virðist 

því í fyrstu verka aðeins á nokkrar algengar sagnir í máli barnsins en verður svo 

almennari eftir því sem barnið lærir fleiri sagnir (Sigríður Sigurjónsdóttir 1991:105). 

Ef Fía á auðveldast með að nota /r/ í nýjum orðum þar sem hún hefur aldrei eða 

sjaldan notað skiptihljóðið /j/ má velta því fyrir sér hvort þetta eigi einnig við um stöðu 

innan orðs. Með öðrum orðum getur verið að /r/ komi fyrst fram í samhljóðaklösum 

(sbr. [ʀ] á 2. stigi) og í enda orðs (sbr. fyrstu [r]-hljóðin í bakstöðu orðanna í hár og 

hendur) af því að þar hefur aldrei verið skiptihljóð? Í samhljóðaklösum og bakstöðu 

felldi Fía /r/ yfirleitt brott. Er hugsanlegt að börn eigi auðveldara með að nota nýja 

hljóðið á stað þar sem þau hafa ekki notað annað hljóð til að fylla upp í eyðuna? Sé það 

rétt ættu þau að eiga auðveldara með að nota nýja hljóðið á stöðum þar sem þau hefðu 

annars fellt það brott en halda viðteknum hætti á stöðum þar sem t.d. regla um 

skiptihljóð hefur virkað. Án þess að fullyrða að svo sé finnst mér það áhugaverð tilgáta 

sem vert væri að athuga nánar.  

 

 

4. Samantekt og lokaorð 

 

Hér hefur verið rætt um hljóðfræðilega þróun /r/ í máltöku barna. Kenningar Roman 

Jakobson voru kynntar og helstu niðurstöður eldri rannsóknir á íslensku barnamáli voru 

reifaðar. Þær voru síðan bornar saman við þróun /r/ hjá Fíu. Fjallað var um málhljóðið 

/r/ en það er flókið og lærist sein á máltökuskeiði barna. Það er augljóst að Fía tileinkar 

sér hljóðið /r/ með stigbundnum hætti. Þróun hennar var skipt í þrjú stig og gerð var 

grein fyrir hverju þeirra hljóðfræðilega og hljóðkerfislega. Á fyrsta stigi hefur Fía 

hvorki /r/ né /ð/ í máli sínu en í stað þessara hljóða notar hún skiptihljóðið /j/. Þetta gerir 

hún aðallega í framstöðu og þegar /r/ stendur á milli tveggja sérhljóða. Á öðru stigi fer 

Fía að mynda úfmælt [ʀ] en það hefur svipaðan myndunarstað og /j/. Hið úfmælta /r/ 

kemur aðallega fyrir í samhljóðaklösum á eftir lokhljóði í framstöðu en þetta er 

áhugavert þar sem Fía felldi áður /r/ brott í þeirri stöðu. Úfmælt /r/ kemur einnig fyrir 

stakt í framstöðu. Á þriðja stigi hefur Fía tileinkað sér tannbergsmælt /r/ sem málhljóð 

en alhæfir það nú á þann hátt að hún notar /r/ sem skiptihljóð fyrir /ð/.  
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Helstu niðurstöður í ljósi þessarar athugunar á /r/ í máli Fíu eru þær að fyrstu 

skref barna til að mynda /r/ birtast oft sem nálgunarhljóðið [ɹ]. Þannig finna börnin fyrst 

réttan myndunarstað og út frá því getur hið tannbergsmælta /r/, sem einkennir mál 

fullorðinna Íslendinga, þróast. Hljóðið kemur fyrst fram í bakstöðu og í ákveðnum 

samhljóðaklösum þar sem ekki var notað skiptihljóð fyrir /r/ áður heldur var /r/ fellt 

brott. Svo virðist sem hljóðfræðileg máltaka sé ólík setningafræðilegri að því leyti að 

börn beita nýrri hljóðfræðireglu fyrst á orð sem þau hafa nýlega lært og þaðan breiðist 

reglan yfir á þau orð sem fyrir eru í máli barnsins. Í setningafræði er líklegra að barn 

beiti nýrri setningafræðilegri reglu á orð sem það hefur notað í nokkurn tíma. Rétt 

myndað /r/ hjá Fíu kemur fyrst fram í orðum sem hún hefur nýlega lært en hún notar 

enn eldri reglur á orð sem hún hefur kunnað lengi. Þannig virðast stig máltökunnar 

skarast því eldri hljóðkerfisregla virðist geta virkað áfram á ákveðinn hluta orðasafnsins 

þó að ný regla hafi komið til. Börn eiga það til að alhæfa hljóð sem þau hafa nýlega 

tileinkað sér og það gerir Fía. Þegar hún hefur lært /r/ notar hún það sem skiptihljóð 

fyrir /ð/. Sú staðreynd að Fía notar sama skiptihljóð fyrir /r/ og /ð/ og að hún alhæfir /r/ 

yfir á /ð/ eftir að hún hefur lært það, bendir til þess að /ð/ og /r/ í íslensku séu 

hljóðkerfislega mjög skyld hljóð. 
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