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Rannsóknarspurningar 

Einföld spurning: 
• Hvernig og hvenær læra íslensk og færeysk börn fleirtölu nafnorða 

(til dæmi  koddi – koddar, púta – pútur, hundur – hundar, glas – 
glös/gløs, mús – mýs ...)? 

 
Önnur spurning: 
• Af hverju er áhugavert að vita svarið við fyrri spurningunni? 

 
Svör: 
• Málfræðingar vilja vita og skilja hvernig börn læra móðurmál sitt.  
• Þekking á því eykur skilning okkar á eðli tungumála almennt. 
• Athuganir á því sem er líkt og ólíkt í tungumálum geta varpað 

ljósi á þetta. 
• Samanburðarathuganir á fleirtölu í íslensku og færeysku (og 

ensku) barnamáli geta verið liður í þessu. 
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Upprifjun um málkunnáttu 

• Á síðari hluta síðustu aldar fóru málfræðingar að fá 
aukinn áhuga á eðli málkunnáttunnar: 
Hvað felst í því að kunna tungumál? 
Hvernig verður málkunnáttan til? 
Hvernig getur málkunnáttan breyst? 
Hvernig getum við nýtt okkur þekkingu á eðli 

málkunnáttunnar til að átta okkur á málnotkun, 
málbreytingum o.s.frv? 

 
• Fræg grein: Jean Berko (Gleason): „The Child’s Learning of 

English Morphology“ 1958. Rannsakaði m.a. fleirtölu nafnorða 
í ensku (reyndar líka „eignarfalls“-s, sagnmyndir, myndun 
lýsingarorð o.fl. ...). Greinin byggð á doktorsrannsókn höf. 
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Rannsókn Berko 1958 

Rannsóknaraðferð Berko – oft kölluð „the wug test“ 
eftir aðalpersónunni: 
 
 
 
 
Prófandinn sýnir myndirnar og segir: 
• This is a wug.  
• Now there is another one. There are two of them. There are 

two ___ 

 
Spurning: Hvernig/Af hverju geta börn svarað þessu? 
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Tilgáta og meginniðurstaða Berko 1958 

Tilgátan:  

Börn á máltökuskeiði læra ekki bara fleirtölu nafnorða sem þau heyra í 
kringum sig heldur tileinka þau sér þær almennu reglur sem gilda um 
fleirtölu nafnorða og beita þeim á orð sem þau hafa aldrei heyrt, t.d. wug. 

 

Niðurstaðan: 
Tilgátan var staðfest: Börn sem alast upp í enskumælandi umhverfi 
tileinka sér snemma ýmsar reglur málsins, svo sem regluna um það 
hvenær fleirtöluending enskra nafnorða er [-z] (sbr. wug – wugs), 
hvenær [-s] (sbr. bik – biks,  heaf – heafs) og hvenær [-Iz] (sbr. tass – 
tasses). Þau læra málið ekki utan að eins og  páfagaukar, t.d. ekki 
fleirtölu nafnorða orð fyrir orð, nema þá að hún sé óregluleg (sbr. child 
– children). [Þetta var mjög merkileg niðurstaða 1958.] 
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Orðin sem Berko notaði 
Nafnorðin sem Berko notaði í fleirtöluprófinu: 
Þekkt orð:  glass – glasses 

Óþekkt orð: 
 [-z]- orð:  wug – wugs 
    lun – luns 
    tor – tors 
    era/kra – eras/kras 
 
 [-s]-orð:  bik – biks* 
    heaf – heafs (heaves) 
    
 [-iz]-orð:  tass – tasses 
    gutch – gutches 
    kazh – kazhes    
    niz – nizzes  
 

*reyndar í eignarfalli: bik’s 
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Þátttakendur hjá Berko 

           

 

forskóli (4–5 ára)    7  12   = 19 

1. bekkur (5–7 ára)   26  35   = 61 

fullorðnir (20–30 ára)  5  7   = 12 

 

 

Enginn munur kom fram á frammistöðu kynjanna. 
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Niðurstöður Berko 

• Fullorðnir gerðu allt „rétt“ (þ.e. svöruðu eins og búist var við) 

• Þátttakendur þekktu yfirleitt fleirtölu þekkta orðsins glass 
(75% 4 ára, 99% 6 ára). 

• Þátttakendum gekk álíka vel að mynda [-z]-fleirtölu og [-s]-
fleirtölu af óþekktum orðum (nema helst era/kra reyndist 
erfitt, hefur líklega þótt óeðlilegt orð): Dreifing [-z] og [-s] er 
alveg regluleg eða fyrirsegjanleg og það er röddun 
undanfarandi hljóðs sem ræður (4 ára 58–79% rétt, 6 ára 80–
97% rétt). 

• [-iz]-fleirtalan reyndist erfiðust: (4 ára 14–28% rétt, 6 ára 33–
39% rétt). Hún er samt alveg regluleg eða fyrirsegjanleg: [-iz] 
kemur á eftir einhvers konar s-hljóði.  
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Munur aldurshópa hjá Berko 

Meðaltöl hópanna (hlutfall (%) „réttra“ svara): 

 

 

 

 

 

 
• Fullorðnir gera allt „rétt“, líka óþekktu orðin 
• Eldri börnin vita hvernig fleirtalan af þekkta orðinu glass er og 

mörg þeirra yngri líka. 
• Börnin eiga erfiðara með óþekktu orðin en eru þó að byrja að ná 

tökum á almennu reglunum þarna, sérstaklega þau eldri. 
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Við hverju mætti búast í íslensku og færeysku? 

Fleirtala nafnorða í íslensku og færeysku er miklu flóknari en í 
ensku. Hún fer m.a. eftir kyni og beygingarflokki nafnorðsins 
(veik/sterk beyging).  
Íslenska: 
• Fleirtala „reglulegra“ sterkra karlkyns- og kvenkynsorða er ekki 

alltaf algjörlega fyrirsegjanleg í íslensku en fleirtala sterkra 
hvorugkynsorða er fyrirsegjanleg (engin ending, u-hljóðvarp): 
 hundur – hundar, fundur – fundir 
 nál – nálar, sól – sólir 
 rúm – rúm, glas – glös (reglulegt hljóðvarp) 

• Fleirtala veikra nafnorða er (næstum algjörlega) fyrirsegjanleg út 
frá kyni nafnorðsins: 
 koddi – koddar, málari – málarar  (ath. þó þjóðaheiti: Dani – Danir) 
 sápa – sápur, gata – götur (reglulegt hljóðvarp) 
 auga – augu  

• Það eru lítil tilbrigði (mállýskumunur) í þessu (þó til: refir/refar ...). 
 

 
– kona – konur, tala – tölur 

– peli – pelar 

– hús – hús 
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Enska, íslenska færeyska 

Færeyska: 
• Fleirtala „reglulegra“ sterkra karlkyns- og kvenkynsorða er ekki 

alltaf algjörlega fyrirsegjanleg í íslensku en fleirtala sterkra 
hvorugkynsorða er ekki alveg fyrirsegjanleg (u-hljóðvarp ekki 
undantekningarlaust): 
 hundur – hundar, fundur – fundir 
 fjøl – fjalar/fjalir, sól – sólir 
 horn – horn, glas – gløs, mark – mark/mørk   

• Fleirtala veikra nafnorða er ekki algjörlega fyrirsegjanleg út frá 
kyni nafnorðsins nema þá í kvenkyni: 
 koddi– koddar, málari – málarar/málarir/málara  
 sápa – sápur, gøta – gøtur (ø oftast í eintölu í orðum af þessu tagi) 
 eyga – eygu/eygur  

• Talsverð tilbrigði (eisini) í þessu, bæði valfrjáls (eygu/eygur...) og 
mállýskubundin (málføramunir), t.d. í orðum eins og málari (sjá t.d. 
Höskuld, Hjalmar, Jógvan og Zakaris 2012:352 o. áfr., með tilvísunum). 
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Enska, íslenska, færeyska 

Enska: 
• Fyrir utan fáein algeng óregluleg orð er fleirtölureglan mjög einföld: 

Bæta /s/ við og síðan kemur það fram sem [-z], [-s] eða [-iz] eftir því 
hvernig stofninn endar. 

Íslenska: 
• Fleirtala nafnorða er mun flóknari en í ensku því hún er mismunandi 

eftir kyni nafnorðanna og beygingarflokki (sterk, veik ...) og ekki alltaf 
fyrirsegjanleg. Fleirtala sterkra hvorugkynsorða er þó fyrirsegjanleg 
(engin ending, alltaf u-hljóðvarp ef hægt er) og fleirtala (nær) allra 
veikra nafnorða er fyrirsegjanleg. Lítið er um tilbrigði. 

Færeyska: 
• Fleirtala nafnorða er svipuð og í íslensku en líklega samt nokkru 

flóknari: Fleirtala sterkra hvorugkynsorða t.d. ekki alveg 
fyrirsegjanleg (u-hljóðvarp ekki alltaf í hvorugkyni), það eru 
(mállýskubundin) tilbrigði í fleirtölu veikra nafnorða o.s.frv.  
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Enska, íslenska, færeyska 

Spá (byggð á undanfarandi lýsingu): 

• Íslensk börn gætu þurft meiri tíma en enskumælandi börn til 
þess að ná tökum á fleirtölureglum móðurmáls síns. 

• Færeysk börn gætu þurft meiri tíma en íslensk börn til þess 
að ná tökum á fleirtölureglum móðurmáls síns. 
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Hvenær og hvernig ná íslensk börn tökum 
á fleirtölu nafnorða? 

• Fleirtölupróf Höskuldar og Sigríðar 1979 og síðar (síðast 
endurskoðað 2013): 
 samið í stíl við wug-próf Jean Berko 
 upphaflega prófað í talmeinafræði (liður í því að kanna 

málþroska barna) og í kennslu við Háskóla Íslands (Áslaug 
Marinósdóttir og Guðrún Sigurðardóttir 1980, Áslaug 
Marinósdóttir 1983) 

 síðar notað í umfangsmikilli rannsókn á íslensku barnamáli 1986 
(Indriði Gíslason, Sigurður Konráðsson og Benedikt 
Jóhannesson) sem náði til 200 fjögurra ára barna og 200 sex ára 
barna 

 prófar fleirtölu þekktra algengra nafnorða og tilbúinna nafnorða 
sem ættu að fá reglulega fleirtölu samkvæmt þeim reglum 
Íslendingar tileinka sér á máltökuskeiði 
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Fleirtölupróf HÞ og SM 
Orðin (í síðustu útgáfu, 2013) – litir vísa á einhverjar „flækjur“: 

 

 

 

 

 

 

 
kjóll – kjólar; gaffall, hamar – gafflar, hamrar; fótur – fætur; þetir – þetar 
sög – sagir; mús – mýs, bók – bækur 
blað, tjald, glas – blöð, tjöld, glös 
panna – pönnur  
 
þetir gæti verið þetirar í máli sumra, sbr. læknirar 
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Dæmi úr prófinu 
Framsetningin sótt til Jean Berko: 

 

 

 

 

Orðmyndirnar einn/ein, tveir/tvær ... gefa upplýsingar um kynið og 
þær ættu að nægja þátttakendum (sjá t.d. umræðu hjá Áslaugu 
Marinósdóttur og Guðrúnu Sigurðardóttur 1980, Áslaugu 
Marinósdóttur 1983, Birnu Arnbjörnsdóttur og Höskuldi Þráinssyni 
2018:230 o.áfr.)  

Myndina af dörgunni og öðrum óþekktum kvikindum í prófinu teiknaði 
Kjartan Arnórsson 1979.) 
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Nokkrar fleiri myndir til gamans 

Hér eru fleiri úr persónugalleríi Kjartans Arnórssonar: 

 

 

 

 

(einn) sútur   (ein) kraða    (eitt) kas 

 

 

 

 

(einn) teill    (ein) kíma    (eitt) lún 
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Úr niðurstöðum Indriða og félaga 1986 
Meðaltöl réttra svara hjá fjögurra og sex ára börnum fyrir þá 
fjóra hópa orða sem voru sýndir hér framar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sem sé: 
• börnum „fer fram“ 
• veik beyging er auðveldari en sterk (enda reglulegri) 
• strax 4 ára hafa íslensk börn náð valdi á sumum  
 fleirtölureglum, ekki bara lært fleirtölu einstakra orða. 
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Frekari athuganir á fleirtölu í íslensku 

Fleirtöluprófið hefur verið notað til að kanna 
málkunnáttu eftirtalinna hópa:  

• börn á máltökuskeiði 

• fólk með skerta málgetu (afasíusjúklingar) 

• fullorðnir á ýmsum aldri 

• Vestur-Íslendingar (sjá Birnu Arnbjörnsdóttur og Höskuld 
Þráinsson 2018:230, Sigríði Magnúsdóttur og Höskuld 
Þráinsson 2019) 

 

Fróðlegt að bera niðurstöður fyrir börnin saman við 
niðurstöður fyrir fullorðna. 
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Íslensk börn og fullorðnir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstaða: 
• Fullorðið fólk (80 manns) gerir (næstum) allt rétt („villurnar“ 

eru aðallega ft. nelir í stað nelar og þetirar í stað þetar). 
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Nánari samanburður á skori íslensku hópanna 

Tilbúnu orðin reyndust yngri börnunum erfið, einkum þau sem 
eru með einhvers konar breytileika í stofni. Töflurnar sýna 
hlutfall (prósentur) „réttra“ svara:  
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Bráðabirgðaniðurstaða 
 

• 4 ára og 6 ára íslensk börn kunna fleirtölu algengra þekktra orða 
býsna vel. 

• Íslensk börn nái ekki fullum tökum á almennum fleirtölureglum 
fyrr en um það leyti sem þau fara í skóla. 

• Það er verulegur munur á kunnáttu barna á þessu sviði þegar 
þau eru 4 ára og þegar þau eru orðin 6 ára. 

• Breytileiki í stofni flækir málið fyrir börnunum. 
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Færeyska könnunin 

Orðin í færeysku könnuninni: 

 

 

 

 

 
• fótur – føtur 
• fjøl – fjal-ir/fjal-ar; mús – mýs, bók – bøkur;  
• kerti – kerti/kertir; blað – bløð, tjald – tjøld, glas – gløs;  
• málari – málarar/málarir/málara (sjá t.d. Eivind Weyhe 1991a,b, 1996) 
• oyra – oyru/oyrur, eyga – eygu/eygur 
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Tann føyski parturin 

Victoria Absalonsen gjørdi kanningina 2019: 
• 16 børn fødd 2015 (kallað 4 ára (7 av teimum høvdu ikki fylt 4 ár)) 

• 14 börn fædd 2013 (kallað 6 ára (5 av teimum høvdu ikki fylt 6 ár)) 

• 6 vaksin til samanberingar (23–65 ára) 
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Dømir úr kanningini 

Vøkur djór: 

 

 

 

 

 

 

Legg til merkis: 

• Í føroyskum høvdu vit lýsingarorð við (sum oftast vakur/ 
vøkur/vakurt; vakrir/vakrar/vøkur ..., sum her) har sum ein 
kundi verið kallkyn ella kvennkyn. 
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Føroysk børn og vaksin 
Samanbering av aldursbólkunum: 

  

 

 

 

 
• Tey 6 vaksnu gera næstan alt „rætt“, sum væntað (sí viðmerkingar seinni). 
• Tað gongur betur hjá teimum 6 ára enn hjá teimum 4 ára, sum væntað. 
• Tað gongur ikki serliga væl við teimum ókendu (tilgjørdu) orðunum. 
• Børnini hava størri trupulleikar við teimum ókendu veikt bendu orðunum 

enn teimum ókendu sterkt bendu (mótsett teimum vaksnu – og íslendsku). 
Men tey sterkt bendu ókendu vóru øll hvørkikyns (sí viðmerkingar seinni). 
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Viðmerkingar 
Tey vaksnu vóru bert 6 í tali, so fáir skeivir bendingarformar 
verða nógv prosent: 

 

Skeivir formar av kendum orðum hjá teimum vaksnu: 
• selur – seljar 
• skel – skelir 

 
„Skeivir“ formar av ókendum (tilgjørdum) orðum  
hjá teimum vaksnu: 
• eitt vakurt kas – tvey kas (2x), tvey kasu;  
• eitt vakurt darm – tvey darm 
 
• ein vøkur krøða – tvær kradrar 
• ein vakur túsari – tveir túsar 
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Gjøllari samanbering av aldursbólkunum 

Tey torførustu kendu orðini hjá børnunum (prosent rætt): 

 

 

 

 

 

 

 

Viðmerking:  
• Tað gongur betur hjá børnunum við teimum veikt bendu kendu 

orðunum (og eyga – eygu(r) var 50% rætt). 
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Gjøllari samanbering av aldursbólkunum 
Ókendu (tilgjørdu) orðini: 

 

 

 

 

 

 

 
Viðmerking: 
• Orsøkin til, at tað sær út sum um tað gongur betur hjá børnunum 

við teimum sterkt bendu tilgjørdu orðunum enn teimum veikt 
bendu er orðið lún, sum er eins í eintali og fleirtali! 
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Fyribils úrslit 

 
• Tey føroysku 4 ára og 6 ára børnini høvdu trupulleikar við 

summum av teimum kendu orðunum í kanningini. Tað er 
møguligt at onkur av teimum ikki eru so vanlig í 
gerandismálinum hjá børnum (eitt nú fjøl, skel). 

• Tað gongur eitt sindur betur hjá teimum 6 ára børnunum enn 
teimum 4 ára við teimum (kendu og) ókendu (tilgjørdu) 
orðunum.  

• Hvørki tey 4 ára ella tey 6 ára hava lært seg tær almennu 
reglurnar um fleirtal av navnorðum í føroyskum, sum vaksin 
fólk kunna. 
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Enska, íslenska, færeyska 
Spáin sem nefnd var hér framar: 

 
• Íslensk börn gætu þurft meiri tíma en enskumælandi börn til 

þess að ná tökum á fleirtölureglum móðurmáls síns af því að 
fleirtölureglurnar eru flóknari í íslensku (mismunandi eftir kyni 
og beygingarflokki ...) 

• Færeysk börn gætu þurft meiri tíma en íslensk börn til þess 
að ná tökum á fleirtölureglum móðurmáls síns af því að 
fleirtalan er ekki (lengur) eins regluleg og það er meira um 
tilbrigði í færeysku (sum mállýskubundin).  

 

Var þetta rétt spá? Hvað segja kannanirnar? 

17. ágúst 2019 
Íslenskar og færeyskar mýs ... 32 



Enska, íslenska, færeyska 

Samanburður: 

 

 

 

 

 Enskumælandi  Íslenskumælandi  Færeyskumælandi 

 

Sem sé:  

Það er fljótlegt að læra enska fleirtölu (It’s a piece of cake) en 
það er meira mál að læra íslenska og færeyska fleirtölu.  

En við getum það samt! 
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