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Útdráttur

Tvítyngd börn eru í sérstöðu þegar kemur að máltöku og tungumálanotkun. Hjá  

eintyngdum börnum er máltaka tvíbura einnig sögð ólík máltöku annarra barna.

En hvað gerist hjá þeim börnum sem eru bæði tvíburar og tvítyngd, hvernig nota þau  

tungumálakunnáttu og -þekkingu sína?  

Í þessari ritgerð er leitað svara við því hvort þessi sérstaða hafi áhrif á  

tungumálanotkunina og hvort það gildi jafnt fyrir alla eða hvort taka þarf tillit til hvers  

einstaklings. Gerð var rannsókn á sænsk-íslensku tvíburapari, strák og stelpu, þar sem  

fylgst var með þeim og tekið málsýni við fjórar mismunandi aðstæður og niðurstöður  

bornar saman við erlenda rannsókn.  

Í ljós kom að mikill einstaklingsmunur er á milli stráksins sem talar mikið og  

stelpunnar sem segir stuttar hnitmiðaðar setningar. Bæði blanda þau tungumálunum  

þegar viðmælandi á annað tungumál en íslensku sem móðurmál. Einnig eru  

niðurstöðurnar ólíkar erlendu rannsókninni, þar sem tvítyngdu tvíburarnir héldu  

tungumálunum að mestu aðskildum frá þriggja ára aldri. Þess vegna þarf að skoða hvern  

einstakling fyrir sig og koma til móts við þarfir hans hverju sinni. 
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Inngangur 
Tvítyngdum börnum fjölgar á Íslandi. Ísland er ekki lengur einangrað land þar sem  

einungis er töluð íslenska heldur hafa mörg önnur mál bæst við flóruna á nokkrum  

áratugum. Frá árinu 1960 til 2010 hefur erlendum ríkisborgurum fjölgað um tæp 12%  

á Íslandi (Hagstofa Íslands 2010b).  Fyrsta skref margra barna innan skólakerfisins er  

leikskólinn. Starfsfólk skóla og leikskóla þarf að vinna með öllum börnum óháð því  

hvaða tungumál þau tala, hvort sem það er íslenska, táknmál, sænska, mandarín-

kínverska eða hvaða heimsins tungumál það er, sem barnið tjáir sig með.  

Í leikskólum landsins er lagt mat á málkunnáttu barna til að spá fyrir um  

frekara gengi þeirra í grunnskóla. Þetta er gert á síðasta ári þeirra í leikskólanum með  

mælitæki sem heitir HLJÓM-2 (Jóhanna Einarsdóttir 2004: 67-90). Fyrir börn með 

fleiri en eitt móðurmál er hins vegar ekki til réttmætt mælitæki þar sem próf eins og  

HLJÓM-2 mælir bara íslenskukunnáttu barna og sýnir ekki heildarmynd af orðaforða  

og tungumálakunnáttu þeirra (Elín Þöll Þórðardóttir 2008:102). Það þarf fleiri en eitt  

mælitæki til að fá réttmæta mælingu á málþroska tvítyngdra barna til að geta gefið  

betri vísbendingu um það hvort þau séu betur eða verr undirbúin undir nám í  

grunnskóla en önnur börn. Sumar rannsóknir benda til dæmis á það að tvítyngi  

einstaklinga hafi góð áhrif á greind (Abutalebi 2008: 10).

Að skoða tvíbura er spennandi í rannsóknum því þau eru börn á sama aldri,  

sem hafa alist upp í sama umhverfi á sama tíma. Tvíburapör eru oft notuð í  

rannsóknum á máltöku  til að fylgjast með víxlverkandi áhrifum umhverfis og erfða  

(Abutalebi 2008:4; Hayiou-Thomas, Oliver og Plomin 2005:223; Hayiou-Thomas 

2008:398; Bishop 2001:341). Rannsóknir á tvíburum eru gerðar bæði sem 

aðalviðfangsefni sem og viðmiðunarhópum. 

Í þessari rannsókn er fylgst með tvíburapari, strák og stelpu, sem hafa alist  

upp við íslensku og sænsku samhliða frá fæðingu. Börnin eru þriggja og hálfs árs að  

aldri. Faðir barnanna er íslenskur og móðir er sænsk. Báðir foreldrar hafa talað eigið  

móðurmál við börnin frá fæðingu. Foreldrarnir tala oftast íslensku sín á milli. Þegar  

börnin voru tveggja ára fluttist fjölskyldan til Svíþjóðar í eitt ár en annars hefur hún  

búið á Íslandi í tíu ár. 

Leitast er við að skoða og fylgjast með því hvernig börnin nota tungumálin  

sín tvö í sjálfsprottnu tali, hvort þau blanda þeim saman og hvort það skipti einhverju  

máli fyrir málþroskann hver viðmælandi þeirra er. Einnig er metið hvort framburður  
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og hrynjandi sé réttur eða blandaður í töluðu máli. Við fjórar mismunandi aðstæður  

voru tekin málsýni af börnunum þar sem fylgst var með sjálfsprottnu tali þeirra.  

Málsýnin voru tekin upp á myndband. Í þessum fjórum tilfellum var reynt að hafa  

ólík viðfangsefni fyrir hendi og einnig mismunandi viðmælendur. Í tilfelli A var tekið  

upp við matarborðið þar sem fjölskyldan var öll saman, í tilfelli B voru börnin með  

móður sinni, í tilfelli C voru þau með föður sínum og í tilfelli D voru börnin ein að  

leik. Myndbandsupptökur voru teknar af öllum tilfellunum þegar tækifæri gáfust, en  

ekki við fyrirfram skapaðar aðstæður.  

Málsýnin voru afrituð og talning gerð á því hversu mörg íslensk og sænsk orð  

voru notuð hjá hvoru barni fyrir sig, einnig var athugað hvernig orðblöndunin á sér  

stað. Leitað var eftir því hvort nafnorð á einu máli er notað sem heiti í báðum  

tungumálunum. 

Í lokin eru niðurstöður úrvinnslunnar skoðaðar og bornar saman við skrif Dr.  

Stephen Caldas og konu hans sem hafa gert langtímarannsóknir á málþroska  

tvíburadætra sinna auk þess aðrar rannsóknir um tvíbura og tvítyngi. Skoðað er hvort  

tvíburapörin tvö í hvorri athugun fyrir sig eiga eitthvað sameiginlegt í því hvernig  

þau tjá sig, á hvoru tungumálinu þau tjá sig og í hvaða aðstæðum.

Að vera tvíburi
Það er gerður greinarmunur á milli eineggja tvíbura, sem deila sömu genum og  

tvíeggja tvíbura sem deila einungis helming sömu gena sem er eins og hjá systkinum  

(Hayiou-Thomas 2008:398; Hayiou-Thomas, Oliver og Plomin 2005:224).

Á tíu ára tímabili (1998-2007) hafa fæðst að meðaltali 79,5 einstaklingar sem 

fjölburar á ári hverju (Ragnheiður I. Bjarnadóttir 2008). Það jafngildir að um tvö  

prósent af öllum börnum sem fæðast á ári hverju séu fjölburar.

Árið 2007 voru 1734 börn í grunnskólakerfinu með erlent móðurmál. Það má  

áætla að rétt tæplega fjórir einstaklingar af þeim hafi verið tvíburar út frá  

fæðingartölum tvíbura (Hagstofa Íslands 2010a). Hjá leikskólum landsins var fjöldi  

barna með erlent tungumál 1582 og eru áætlaður fjöldi tvítyngdra tvíbura meðal  

leikskólabarna því rétt rúmlega þrír. Hagstofan gat ekki orðið við þeirri ósk að finna  

tölur um tvítyngda tvíbura en þegar þessi rannsókn var gerð þekkti höfundur  

persónulega til þriggja tvítyngdra tvíbura (sex einstaklingum) í skólakerfinu og það  

einungis á höfuðborgarsvæðinu. Það bendir til þess að fleiri slík pör sé að finna á  
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landinu og að þær tölur sem áætlað er eftir, séu alls ekki að ofmeta fjölda tvítyngdra  

tvíbura hér á landi. 

Tvíbura á milli 
Tvíburar geta orðið seinni til að byrja tala en jafnaldrar þeirra. Caldas og Caron-

Caldas (1996:11) segja að það sé ekki óalgengt meðal tvíbura að þeir séu seinni til  

máls. Fouzder og Markwick (2000:589) vísa ennfremur í eldri rannsóknir og segja að  

vanþróað tungumál sé algengt hjá tvíburum. Stundum er sagt að tvíburar skilji hvorn  

annan og eigi hnökralaus samskipti án þess að tala og að þetta sé sérstaða tvíbura  

umfram þau tengsl sem systkini mynda (Cox Suáres og Daniels 2009:181). 

Pehrsson (ritstj. 1997:93-94) fjallar um nokkrar hugsanlegar skýringar á  

þessum nánu tengslum og seinum málþroska. Tvíburar eyða miklum tíma saman og  

minni tíma með foreldrum sínum í samanburði við einbura. Þar af leiðandi tala  

tvíburar minna við foreldra sína í einrúmi. Þeir þurfa að keppast um athyglina og  

vera fljótir til að svara með stuttum hnitmiðuðum setningum. Í sumum tilvikum  

svarar annar tvíburinn fyrir þá báða og hættir þá viðmælandanum til að tala við báða  

sem einn í stað þess að gefa hvorum um sig beina, óskerta athygli. Þegar tvíburar tala  

saman hjálpast þeir að við að skilja og skýra orð og hugtök með því að endurvarpa  

og endurtaka orðin og styrkja þannig framburð hvors annars. Í sumum tilvikum  

týnast réttu upprunalegu orðin og nýtt orð myndast. Slíkum málvillum getur reynst  

erfitt að útrýma þegar tvíburar styðja við mál hvors annars. 

Rannsóknir á tvíburum
Í Englandi var gerð stór langtíma rannsókn á tvíburum fæddum á árunum 1994, 1995  

og 1996. Það var fylgst með þeim frá tveggja ára aldri til tólf ára aldurs.  Eitt af  

markmiðum rannsóknarinnar var að meta hlut erfða og umhverfis á orðaforða,  

málfræði og almennan þroska á máltöku og máltökufrávikum (Hayiou-Thomas  

2008:398; Hayiou-Thomas, Oliver, Plomin 2005:224). Einnig var stuðst við  

mælingar á óyrtri tjáningu. Í rannsókninni var hver hópur, ein- og tvíeggja tvíburar,  

rannsakaður. Tvíeggja tvíburar voru notaðir sem samanburðarhópur og þá ályktað út  

frá honum hvort munurinn sé tengdur genum eða uppeldi.

Tvíburarannsóknir eru gjarnan notaðar til að geta ályktað um  
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umhverfisáhrifin því þau eru oftast þau sömu hjá báðum börnunum, í formi  

umönnunar og uppeldis. Í grein Hayiou-Thomas (2008:398) er gerður greinarmunur  

á milli sameiginlegra og aðskildra umhverfisþátta. Sameiginlegir umhverfisþættir  

tengjast ytra umhverfi, til dæmis; heimili, skóla og umönnunaraðilum en aðskildir  

umhverfisþættir eru það sem gera börnin frábrugðin hvort öðru svo sem veikindi. 

Einnig eru rannsóknir á tvíburum notaðar til að kanna hversu mikil áhrif  

umhverfi barnanna hafa og hversu stór hluti málsins er rakinn til erfða. Það er gert  

með athugun á bæði eineggja og tvíeggja tvíburum og niðurstöður bornar saman til  

að sjá hvort marktækur munur sé þeirra á milli. Ef jákvæð fylgni mælist hjá eineggja  

tvíburum en ekki milli tvíeggja tvíbura eru sterkar líkur á að genin séu orsökin.  Ef  

neikvæð fylgni finnst milli tvíburanna hvort sem það er eineggja eða tvíeggja parið er  

því haldið fram að umhverfið sé áhrifavaldurinn (Hayiou-Thomas, Oliver og Plomin  

2005:226-228). 

Hayiou-Thomas (2008:399) útskýrir hvernig sambandið milli orðaforða og  

málfræði virðist tengd erfðum en ekki sambandið hljóð- og málfræði sem tengist  

umhverfinu. Í rannsókn sinni gerir hún greinarmun milli líkamlega tjáningar annars  

vegar og hins vegar málþroska með hljóð-, merkingar- og setningarfræði,  

orðmyndunum og málnotkun. Niðurstöður hennar sýna að bæði málþroski og  

líkamleg tjáning eru undir áhrifum umhverfis og erfða í víxlverkun en málþroskinn  

er að mestum hluta tengdur umhverfinu og líkamlega tjáningin tengist erfðum. 

Tvítyngd börn
Að ala upp börn til að verða tvítyngd í eintyngdu umhverfi krefst staðfestu og  

einbeitingar hjá foreldrum og þeim umönnunaraðilum sem tala annað tungumál en er  

almennt notað í samfélaginu hverju sinni. Ísland hefur fram á síðustu ár verið  

einsleitt samfélag. Í kennslubók um máltöku er tekið dæmi af Íslandi sem landi sem  

hræðist tvítyngi sökum þess hversu einangrað landið sé og hversu einsleit menningin  

er (Owens 2008:408).  Fjölbreytni tungumála er ákveðin vísbending um  

margbreytileika í menningu landsins. Hann bendir á að börn sem læra tvö mál á sama  

tíma séu einnig að kynnast tveimur menningarheimum sem verður erfiðara eftir því  

sem tungumálið og menningin eru ólíkari hvort öðru. 
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Skilgreining á tvítyngi
Að vera tvítyngdur er að hafa gott, nýtanlegt vald á tveimur eða fleiri tungumálum í  

töluðu máli. Sjaldan hefur einstaklingur jafn gott vald á báðum málunum, annað  

málið er oftast meira ráðandi. Elín Þöll Þórðardóttir (2008:102) sýnir fram á að  

hugtakið tvítyngi sé ekki auðvelt að skilgreina og að fræðimenn velja að nota það í  

mismunandi samhengi. Hugtakið móðurmál er víðast notað um það mál sem börn  

læra fyrst þegar talað er um tvítyngd börn sem læra hitt tungumálið seinna.  

Móðurmálið talar barnið í æsku á heimili sínu en það þarf ekki endilega að vera  

móðurmál móðurinnar að sögn Elínar (2008:104). Þegar börn hefja lærdóm á tveimur  

málum samtímis fyrir þriggja ára aldur er notað hugtakið samhliða tvítyngi (Elín Þöll  

2008:105) og verður það notað hér eftir.

Hvernig tungumál þróast
Þegar börn læra tungumál fylgja þau öll sömu grundvallaratriðum. En atriðin geta  

verið mismunandi frá tungumáli til tungumáls. Tungumálið þróast fyrst með því að  

börn heyra málið talað (annað gildir fyrir heyrnaskert börn en um það verður ekki  

fjallað hér) og fylgjast með því hvernig fólkið sem talar hreyfir sig. Svo fara börnin  

að babbla og mynda stök orð og síðan tveggja orða setningar (Otto 2010:75). Börn  

með samhliða tvítyngi læra að greina á milli hrynjanda í báðum tungumálunum á  

svipuðum tíma og eintyngd börn (Owens 2008:410). 

Abutalebi (2008:3;9) skýrir frá því í rannsókn sinni hvernig heilastarfsemi hjá  

samhliða tvítyngdum börnum sé frábrugðin starfseminni hjá þeim sem læra annað  

tungumál síðar. Samhliða tvítyngd börn sýna mun minni virkni á framheilaberki við  

tungumálanotkun sína en hin börnin gerðu og þá skipti það ekki máli hvort málið  

samhliða tvítyngdu börnin voru að nota. 

Seinkun á máli
Hjá tvítyngdum börnum er því stundum haldið fram að þau séu lengur að þróa mál  

sitt. Það er jafnframt sagt að það sé ekkert að óttast ef þróunin er eðlileg en einungis  

seinkuð. En hvernig passar það saman við langtímarannsóknir sem Flax, Realpe-

Bonilla, Roesler, Choudhury og Benasich (2008:62) nefna þar sem niðurstöður sýna  

að börn sem eru með slakari málþroska í leikskóla lenda frekar í lestrarerfiðleikum  
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og erfiðleikum með háskólanám á efri skólastigum?

Í grein Lindberg (2003:93-104) kemur einnig fram að þar sem kennsla í  

móðurmálinu og öðru tungumáli barnanna á sér stað ná börnin betri árangri en þau  

börn sem fara á mis við móðurmálskennslu. 

Að nota eitt mál eða tvö 
Blöndun á tungumálum var lengi talin málvilla hjá tvítyngdum börnum og það var  

jafnvel líka talið að tvítyngi gæti verið hættulegt. Í dag er litið á það sem eðlilegt og  

nýlegar rannsóknir benda jafnvel til þess að tvítyngdir séu með þróaðari  

vitsmunaþroska en eintyngd börn (Caldas 1996:75;  Abutalebi 2007:10). Þessi  

niðurstaða samræmist rannsóknum sem sýna að samhliða tvítyngd börn náðu hærri  

greindarvísitölu á slíkum þroskaprófum (Caldas 1996:39-40).

Þegar börn og jafnvel fullorðnir blanda saman tungumálum eru þau  

einfaldlega að nota orðaforðann sem þau hafa tileinkað sér. Frekar ætti því að spyrja  

hvernig það sé mögulegt fyrir tvítyngda að halda tungumálunum aðskildum hvort frá  

öðru og nota einungis eitt máli í einu? Þegar talað er um blöndun segir Bhatia og  

Ritchie (ritstj. 2010:284) að til séu tvær tegundir; blöndun milli setninga og blöndun  

innan setninga. Blöndun inni í setningum er það sem oftast er skoðað því þar  

blandast líka málfræðireglur. Bhatia og Ritchie (2010:285) skýra að í flestum  

tilvikum þar sem orðblöndun á sér stað fylgji henni málfræðireglurnar einungis úr  

öðru tungumálinu þrátt fyrir blöndunina. Blöndun er eðlileg tungumálnotkun og  

alþjóðleg en þó ólík eftir því hvaða tungumál eru notuð. 

Þar sem tungumálakunnátta er oftast ekki jafn mikil á báðum málum eru  

tungumálin notuð sitt á hvað eftir aðstæðum, samhengi og viðmælendum. Við  

ákveðnar aðstæður eiga tvítyngd börn einungis orðaforða á öðru málinu, en stundum  

koma upp tilvik þar sem þessir mismunandi menningarheimar mætast og þau geta  

rætt frjálst saman á hvoru málinu sem er. Orðaforðinn hjá tvítyngdum á öðru málinu  

er oft minni en hjá eintyngdum jafnöldrum þeirra en samanlagt hafa tvítyngd börn  

ríkulegri orðaforða (Fouzder og Markwick 2000:589; Elín Þöll 2008:106).  

Málnotkun barna er huglæg og tilfinningatengd. Þess vegna er ein skýring á blöndun  

tungumála sú að barnið leitast við að finna rétta orðið sem lýsir akkúrat þeirri  

tilfinningu sem barnið vill tjá. Beina þýðingu orða er ekki alltaf hægt að finna milli  

tungumála og þá er þessi aðferð notuð. 
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Tungumálakunnátta getur jafnframt verið gagnleg í því skyni að skilja  

uppbyggingu og notkun fleiri mála. Lindberg (2003:93-104) segir að þegar börn  

styðjast við bæði málin sín verði hugsun þeirra opnari og geta þau nýtt sér það til að  

sjá fleiri útkomur og hliðar á vandamálum. Tvítyngdir þróa með sér næmni gagnvart  

því hvort viðmælendur þeirra skilji málblöndunina og stilla málnotkun sína eftir því.  

Otto (2010:62) kallar þennan hæfileika sveigjanlega málnotkun. 

Hvað hefur áhrif á máltökuna?
Otto (2010:75) fjallar um þrjá áhrifavalda á máltöku hvers tungumáls. Þessir þættir  

tengjast innbyrðis. Sá fyrsti lítur að einkennum barnsins og er aldur þar afgerandi  

áhrifavaldur á hljóðfræði, orðmyndun og aukna málfærni. Næst talar hún um að hið  

félagslega umhverfi, þar sem máltakan á sér stað, skipi stóran sess. Þriðji þátturinn  

fjallar um það hvernig og hversu mikla málörvun barnið fær.     

Einkenni barnsins 
Samkvæmt Hayiou-Thomas, Oliver og Plomin (2005:223) er það vel þekkt að  

vitsmunalegir hæfileikar erfast innan fjölskyldna. Tungumálið er oft skilgreint sem  

hluti vitsmunaþroskans og sem slíkur hæfileiki og þeir þættir sem hafa áhrif á það,  

svo sem umhverfi og erfðir, eru að miklu leiti sameiginlegir innan fjölskyldunnar. 

Fouzder og Markwick (2000:584) tala líka um persónuleikann sem áhrifavald  

á tungumálaþróun barna sem og áhrif þeirrar hvatningar sem barnið fær. Hjá þeim er  

persónuleikinn innri þáttur máltöku. Fyrir feimin börn tekur það til dæmis lengri tíma  

að gerast virkur þátttakandi í málumhverfinu en það gerir fyrir sjálfstæð börn.  

Þátttaka í málumhverfi er lykilatriði í máltökunni, því með henni æfum við það að tjá  

okkur, hlusta og spyrja og svara með viðeigandi hætti. 

Mikilvægt er að stuðla að afslöppuðu umhverfi, segja Cox Suárez og Daniels  

(2009:178), svo að tvítyngdum börnum gefist tækifæri til að tjá sig frjálst. Það er  

afgerandi hvatning þess að þróa gott sjálfsálit sem svo hjálpar þeim í máltöku beggja  

mála sinna. 
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Félagslegt umhverfi 
Ef tungumálið sem barnið talar inni á heimilinu hefur slaka stöðu og litla virðingu í  

samfélaginu verður því ógnað. Fouzder og Markwick (2000:595) tengja  

menningarlegu hliðina við þá félagslegu, ytri þætti, sem hafa áhrif á tvítyngi. 

Þar sem tungumálið er nátengt menningunni, samsamar barnið og sjálfsálit þess sig  

að menningunni í gegnum tungumálið. 

Hugmyndin um tvítyngd börn sem blanda tveimur tungumálum saman og  

geta ekki tjáð sig eða eru því verr stödd er langlíf goðsögn og hefur áhrif á það  

hvernig komið er til móts við þau. Með minnkandi heimi og meiri alþjóðlegum  

samskiptum mætti halda að tvítyngi væri æskilegt og aðdáunarvert en Lunneblad  

(2006:34-35) bendir á að í leikskólanum sé lögð áhersla á hið sameiginlega. Þá er  

horft framhjá sérstöðu barnanna og þeim þáttum sem gera barnið ólíkt hinum hvort  

sem það er á góðum nótum eða ekki. En sérstaðan getur einmitt verið það sem þarf  

að skoða og vinna með til að laga aðstæður skólakerfisins að barninu. 

Málörvun
Ef barninu gefast ekki næg tækifæri til að æfa sig getur annað tungumálið smátt og  

smátt tapast þar til það hverfur alfarið (Owens 2008:411; Elín Þöll 2008:104). Ef það  

gerist er hætta á að barnið missi tengingu við fjölskyldu sína. Hins vegar segja  

Harding-Esch og Riley (2005:173) að börn undir átta ára með samhliða tvítyngi þurfi  

enga sérstaka örvun  aðra en léttar og skemmtilegar umræður við vingjarnlegt fólk.  

Rannsóknir sem Lunneblad (2006:28-29) fjallar um sýna að þau börn sem fá kennslu  

á móðurmáli sínu gengur betur að tileinka sér og læra tungumál samfélagsins sem  

þau búa í. 

Í  rannsóknum sem Otto (2010:64) vitnar í kemur fram að umfang samræðna  

milli foreldra og barna hafi áhrif á máltöku barnanna. Þegar börn tjá sig og fá jákvætt  

viðmót hvetur það þau til frekari þátttöku. Foreldri sem spyr spurninga í stað þess að  

skipa fyrir undirbýr barnið fyrir það að svara með orðum en ekki bara hegðun. Að  

endurvarpa og setja nöfn á hluti og atburði eykur orðaforða barnanna og skilning  

þeirra á tungumálnotkun. 

Abutalebi (2008:6) segir að fyrsta tungumálið geti dottið út seinna á  

lífsleiðinni ef börn hætta að heyra og æfa sig í því máli. Jafnaldrar eru bestu  

leikfélagar tvítyngdra barna þar sem þau læra næstmest af þeim á eftir foreldrum  
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sínum. Almennt er talið að tungumálaskilningur sé eitthvað sem gerist sjálfkrafa en  

að tala málið þurfi æfingu.  

Í tungumálinu felst líka hlustun. Hlusta á merkinguna en ekki bara orðin sem  

eru sögð. Í hlustun felst að skilja til að geta svarað á viðeigandi hátt. Einnig þarf að  

ganga úr skugga um að viðmælandi hafi heyrt og fengið skilaboðin á þann hátt sem  

þeim var ætlað svo ekki komi upp misskilningur. 

Hlustað eftir því sem ekki er sagt
Óyrt tjáning, svo sem handahreyfingar, augnsamband og staða líkamans er stór hluti  

af tungumálinu. Óyrta tjáningin er ekki algild á heimsvísu heldur er hún jafn ólík og  

tungumálin eru innbyrðis en þarf engu að síður að lærast. Cox Suáres og Daniels  

(2009:184) segja að það hvernig líkamstjáningunni er beitt sýni hvaða skilning börn  

hafa á tungumálinu en sjaldan er tekið tillit til þannig þekkingar þegar kemur að því  

að prófa tungumálakunnáttu barna. Óyrt tjáning er einnig mikilvægt verkfæri barna  

sem tala fleiri tungumál. 

Ekki eru allir fræðimenn á sama máli í þessum efnum og segir Hayiou-

Thomas, Oliver og Plomin (2005:222) að óyrta tjáningin sé ekki afgerandi hluti að  

máltöku hjá börnum sem eiga í tungumálaörðugleikum. Í slíkum tilfellum eru það  

erfða og málumhverfi sem eru talin hafa stærstu áhrifin. 

Tvíburar og tvítyngi sem rannsóknarefni
Margar rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif tvítyngi á tjáningu og ýmiskonar  

vitræn ferli. Tvíburar og máltaka þeirra hefur einnig verið mikið rannsakað. Hins  

vegar hafa afar fáar athuganir á tvítyngdum tvíburum verið gerðar. 

Í  langtímarannsókn á þremur börnum sem gerð var í Bandaríkjunum hefur  

verið fylgst með því í hvaða mæli þau nota tungumálin sín þar sem börnin eru  

samhliða tvítyngd og tvö þeirra eru einnig tvíburar. Höfundar 

langtímarannsóknarinnar eru Stephen J. Caldas, doktor í kennslu- og stjórnunarnámi  

frá University of Southwest Louisiana og Suzanne Caron-Caldas , frönskukennari í  

Prairie Elementary School. Stephen er bandarískur og lærði frönsku sem unglingur,  

eiginkona hans, Suzanne fæddist í frönskutalandi hluta Canada og lærði ensku eftir  

að hafa hitt eiginmann sinn um tvítugt. Saman eiga þau þrjú börn, einn son og  
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eineggja tvíburadætur. Þau hafa gert langtímarannsóknir á máltöku og málþroska  

barna sinna. Þá sérstaklega hvernig þau nota tungumálin og við hvaða  

kringumstæður hvaða mál er notað. Þegar sonurinn fæddist töluðu foreldrarnir  

einungis sitt móðurmál við barnið en ákváðu svo þegar sonurinn var eins og hálfs árs  

að tala eingöngu frönsku við hann og þegar tvíburasysturnar fæddust var franska eina  

tungumálið á heimilinu. Þessi ákvörðun var tekin til að börnin þrjú myndu kynnast  

frönskunni sem mest í því eintyngda bandaríska umhverfi sem fjölskyldan var búsett  

í (Caldas 2007:291-292).

Þar sem börnin í langtímarannsókninni eru tvítyngdir tvíburar eins og í  

þessari rannsókn, þar sem skoðað er hvernig tvítyngdar tvíburar nota tungumálin sín,  

verða niðurstöðurnar bornar saman við erlendu rannsóknina auk annarra rannsókna  

til að athuga hvort hægt sé að sjá sameiginlega þætti eða hvort niðurstöðurnar bendi  

til þess að hvert tilfelli sé einstakt. 

Til að leita svara við þessari spurningu voru tekin málsýni af sjálfsprottnu tali  

barnanna. Auk þess voru gerðar óformlegar og óskráðar athuganir sem koma inn í  

kaflann um úrvinnslu málsýna. Þetta er etnografisk rannsókn, sem eins og Otto 

(2010:63) bendir á er rannsóknaraðferð þar sem fylgst er með  þátttakendum í  

félagslegu og menningarlegu umhverfi þeirra. 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig nota samhliða tvítyngdir tvíburar  

tungumálin í sjálfsprottnu tali? 

Aðferð

Þátttakendur

Fjölskyldan
Þegar tvíburarnir  fæddust átti fjölskyldan heima á Íslandi. Móðirin var heima með  

börnin þangað til þau voru tveggja ára. Í dag eru þeir þriggja og hálfs árs. Faðir  

barnanna er íslenskur og talar oftast við börnin á íslensku. Móðirin (höfundur) er  

sænsk og tala mestmegnis sænsku við börnin. Hún hefur verið búsett á Íslandi í tíu ár  

samtals en ekki samfellt. Faðir tvíburanna bjó, með móðirinni, í Svíþjóð í eitt ár áður  

en börnin fæddust. 

Á heimilinu eru bæði tungumálin töluð en þó er íslenskan meira notuð.  

Foreldrarnir tala mest íslensku sín á milli en sumar setningar eru á sænsku. Það  

16



kemur einnig fyrir að foreldrarnir blanda tungumálunum þegar þau tala við hvort  

annað. Móðir og höfundur hefur tekið meðvitaða ákvörðun um að tala eingöngu  

sænsku við börnin. En þegar íslensk börn leika við tvíburana og hún þarf að tala við  

þau öll samtímis gerir hún það á íslensku. Þegar hún talar við eitt barn í einu gerir  

hún það ýmist á sænsku eða íslensku, það fer eftir því um hvað málið snýst. Faðir  

barnanna talar bæði íslensku og sænsku við börnin. Hann blandar setningum á báðum  

tungumálum og einnig á sér stað blöndun inni í setningunum. Hann hefur ekki tekið  

meðvitaða ákvörðun um tungumálanotkun. Það ræður því enginn sameiginleg 

ákvörðun um hvaða tungumál eigi að nota inn á heimilinu. 

Þegar stelpan var eins og hálfs árs sagði hún sitt fyrsta orð, fyrir utan mamma  

og pabbi. Strákurinn var aðeins seinni til. Þegar þau voru tveggja ára mynduðu þau  

stök orð og fáeinar tveggja orða setningar. 

Daginn eftir tveggja ára afmælið þeirra fluttist fjölskyldan til Svíþjóðar og  

börnin byrjuðu í sænskum leikskóla og voru þar í ellefu mánuði eða þangað til  

börnin voru nýorðin þriggja ára. Þá fluttist fjölskyldan aftur til Íslands og byrjuðu  

börnin strax í íslenskum leikskóla og eru þau í sjö tíma vistun fimm daga vikunnar. 

Þegar athuganir fóru fram höfðu börnin verið í íslenskum leikskóla í fimm mánuði. 

Einu sinni til þrisvar í viku horfa börnin á íslenskt barnaefni í sjónvarpinu.  

Myndbandsefnið er til á báðum málum og þegar þau fá að horfa á myndband fá  

börnin að ráða á hvoru tungumálinu það er. Flest kvöld er lesið fyrir börnin, ýmist á  

sænsku eða íslensku eða jafnvel báðum málum ef vel ber í veiði. 

Sænskir ættingjar og vinir fjölskyldunnar eiga heima í Svíþjóð. Á þeim tíma  

sem fjölskyldan hefur átt heima á Íslandi, síðan að tvíburarnir fæddust, hefur  

fjölskyldan að jafnaði fengið tvær sænskar heimsóknir á ári, eina viku í senn. Á  

Íslandi á fjölskyldan einungis íslenskumælandi vini og ættingja. 

Tungumálin tvö á heimilinu
Íslenska og sænska eru bæði germönsk mál. En ekki eru þau eins nátengd og margir  

halda. Íslenska, ásamt norsku og færeysku, er ættuð af vesturnorrænni grein  

germanskra tungumála en sænskan, ásamt dönskunni hefur þróast af austurnorrænum  

málum (Nationalencyklopedin 2010). Stærsti munurinn á íslensku og sænsku kann að  

vera fólginn í fallbeygingu annars vegar, þar sem í íslensku eru fjögur stig en í  

sænsku tvö og hins vegar kyni nafnorða í íslensku sem er með allt öðrum hætti en í  
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sænskunni. Í sænskunni er svo sj-sérhljóðið frábrugðið öðrum málum sem mörgum  

reynist oft erfitt að mynda. Einnig er hrynjandinn ólíkur milli tungumálanna sem og  

menningin. 

Mælitæki
Málsýnin voru tekin upp á myndband með myndavél af gerðinni Canon Digital Ixus  

75. Hún er einnig með myndbandstökustillingu. 

Við fyrstu upptöku vakti myndavélin nokkra athygli og börnin horfðu inn í  

vélina en voru sennilega ekki að átta sig á því að myndbandsupptakan átti sér stað  

því eftir smá stund héldu þau áfram að athafna sig eins og venjulega. Málsýnin voru 

tekin með frjálsri þátttöku barnanna. Ef börnin tjáðu ósætti sitt við myndavélina eða  

hlupu í burtu í annað herbergi var upptökunni hætt. Í öllum upptökunum voru börnin  

meðvituð um myndavélina þar sem nokkurn tíma tók að stilla hana og var það  

móðirin sem sá um það á öllum málsýnunum. 

Framkvæmd

Um málsýni
Í þessu riti var fylgt eftir leiðbeiningum Owens (2010) varðandi töku málsýna af  

sjálfsprottnu tali barna. 

Reynt var að hafa aðstæðurnar sem eðlilegastar þannig að börnin gætu tjáð  

sig sjálfviljug og á hversdagslegan hátt. Owens (2010:123-124) leggur mikla áherslu  

á að hafa málsýnin sem fjölbreyttust hvað varðar samtalsaðila, viðfangsefni og  

umhverfi til að ná sem flestum hliðum á barninu í sínu daglega umhverfi. Oftast var  

þeim leyft að velja umræðuefni til að fá þau til að tjá sig með sjálfsprottnu tali. Með  

því að leyfa börnunum að ráða verður samtalið eðlilegra og ekki eins tilgerðarlegt og  

annars. 

Málsýnin voru fjögur samtals. Fyrsta málsýnið er af öllum fjórum meðlimum  

fjölskyldunnar við matarborðið. Annað málsýnið er tekið af tvíburunum að leik við  

móður sína, það þriðja við morgunverðarborðið með föður sínum og síðasta  

málsýnið er af börnunum tveimur að leika sér í baðkari heima hjá ættingjum sínum. 
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 Fjölskyldan að 
snæða 
hádegismat

Frjáls leikur með 
móður

Morgunmatur með  
föðurnum

Frjáls leikur í 
baðkari

Lengd
málsýni

 
5:36 mínútur 7:09 mínútur 6:55 mínútur 5:06 mínútur

Drengur X X X X

Stúlka X X X X

Móðir X X

Faðir X X
Tafla 1.1

Fjölskyldan við matarborðið
Við eitt tilfelli þegar öll fjölskyldan var sest saman við hádegismat var gerð fimm  

mínútna upptaka. Samræður við matarborðið eru oftast afslappaðar og gefst  

fjölskyldunni tækifæri til að ræða saman í ró og næði. Caldas og Caron-Caldas  

(2002:496) segja matartímann styrkja félagsleg bönd innan fjölskyldunnar og margar  

rannsóknir hafa verið gerðar um tvítyngi við þessar aðstæður. 

Börn taka gjarnan þátt í þannig samræðum og gefst þá gott tækifæri til að  

skoða hversu skilvirk börnin eru í samræðunum. Til að geta séð skilvirknina segir  

Owens (2010:137) að það sé mjög mikilvægt að málsýni af tvítyngdum börnum séu  

fjölbreytt, börnunum sé leyft að tjá sig á báðum málum og að fylgst sé með  

blönduninni á málunum.

Móðir í frjálsum leik við börnin
Sjö mínútna málsýni á myndbandi var fengið við leik barnanna með móður sinni.  

Leikurinn var valinn af börnunum og fór fram inni á heimili fjölskyldunnar með  

leikföngum, sem börnin höfðu mjög mikinn áhuga á, á þessum tíma. Owens  

(2010:124) segir að í frjálsum leik taki börnin virkari þátt því frjálsi leikurinn sé  

ófyrirsjáanlegur og börnin geri ráð fyrir að fullorðnir hafi jafna eða minni vitneskju  

um leikreglurnar. Þar af leiðandi tala börnin heldur meira en þau myndu gera í  

regluleikjum. Sömuleiðis eru kunnuglegar aðstæður oft það sem kemur leiknum af  

stað og heldur honum gangandi.
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Morgunmatur með föðurnum
Þegar börnin voru að borða morgunmat með föður sínum var tekið tæplega sjö  

mínútna málsýni upp á myndband. Við þetta tækifæri var stelpan með bók sem hún  

var að lesa og sköpuðust í kringum það umræður. Owens (2010:125) segir að bókin  

sé góð kveikja að samræðum fyrir börn í kringum þriggja ára aldur. 

Frjáls leikur í baði
Þegar börnin tvö voru ein að leik er fimm mínútna langt málsýni tekið. Þetta er eina  

upptakan sem ekki var gerð inni á heimili barnanna heldur á stað ókunnugum þeim.  

Þau voru saman í baði og enginn fullorðinn hjá þeim. Eins og Owens (2010:127)  

segir nást ólík málsýni þegar börnunum er leyft að leika sjálf. Sá fullorðni getur  

nefnilega truflað leikinn og börnin byrjað að tala til hans frekar en hvort við annað. 

Afritun málsýna
Myndböndin með málsýnunum voru svo afrituð og skrifuð orðrétt upp. Eftirtalin  

atriði voru skoðuð;

Orð: heildarfjöldi orða og fjöldi orða í hvoru tungumáli fyrir sig var talinn.

 Setningar: Setningarnar hjá hvoru barni fyrir sig voru einnig taldar. 

Blöndun: Skoðað var hvort börnin væru að blanda saman tungumálum eða  

notuðu einungis heiti á einu máli þrátt fyrir að kunna heiti á báðum málum.

Orðin já, nei, ok, mamma og pabbi voru talin og flokkuð sérstaklega sem  

„óflokkuð orð“ ef þau stóðu stök. Hins vegar þegar þau koma fyrir inni í setningum  

voru þau talin með og flokkuð undir annað hvort íslenskum, sænskum eða  

óflokkuðum orðum eftir hvað við á. Var það gert út af því að þessi orð hljóma eins á  

báðum tungumálum og í sumum tilvikum var því ekki hægt að segja til um hvoru  

tungumálinu þau tilheyra. Stöku orðin voru tekin með þegar setningar voru taldar þar  

sem þessi orð sýna samskiptamáta og skilning á töluðu máli.  

Styrkur þessarar rannsóknar felst í því að fylgst er með börnunum á  

heimavelli þar sem þau finna fyrir öryggi og viðmælendur eru þeim vel kunnugir.  

Viðmælendur barnanna tala og skilja bæði tungumálin sem börnin nota. Þannig er  

laðað fram náttúrlegt, sjálfsprottið tal og börnin finna það traust og öryggi sem þau  

þurfa til að tjá sig á þann hátt sem fyrir þeim er eðlilegastur. Málsýnin voru tekin upp  
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á myndbönd og gerir það afritun og greiningu auðveldari þar sem hægt er að sjá hver  

talar, einnig er hægt að fylgjast með óyrtri tjáningu og fylgja eftir áhuga þeirra á  

annan hátt en þegar einungis hljóðupptaka fer fram. Owens (2010:139) leggur  

áherslu á þessa kosti við að nota myndbandsupptökur í málsýnatöku þó að aðrar  

lausnir komi til greina. 

Veikleikar rannsóknarinnar eru þeir að einungis höfundur hefur farið yfir  

málsýni, afritað þau og skráð orðafjöldann. Málsýnin eru fá og stutt í samanburði við  

langtímarannsóknina sem niðurstöðurnar eru bornar saman við. Málsýnin eru einnig í  

styttra lagi því Owens (2010:138) segir að fullnægjandi málsýni eigi að innihalda að  

minnsta kosti 50 setningar frá hverju barni um sig. Annað sem veikir rannsóknina er  

að það er ekki hægt að gera myndbandsupptökur seinna með sömu forsendum því þá  

eru börnin orðin eldri og óformlegar umræður á hverjum tíma ráðast af áhuga. 

Hins vegar þekkja foreldrar börn sín best og tekst þeim að laða fram  

sjálfsprottið tal barnanna eins og það gerist best og er rannsókn þessi einnig byggð á  

því.
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Niðurstöður
Málsýni 1 Fjölskyldan að snæða hádegismat
Þátttakandi Orð á 

íslensku
Orð á 
sænsku

Óflokkuð 
orð

Samtals Setningar Meðallengd 
setninga

Hlutfall á 
íslensku

Stelpa 5 6 2 13 6 2,17 38,00%

Strákur 60 13 4 77 27 2,85 77,90%

Móðir 0 166 3 169 37 4,57 0,00%

Faðir 37 94 1 132 26 5,08 28,00%
Tafla 2.1

Þegar fjölskyldan öll er sest við matarborðið til að borða hádegismat er stúlkan afar  

þögul. Hún segir einungis sex setningar sem innihalda 13 orð þar sem rúmlega  

helmingur er á sænsku.  Fyrsta setningin hennar er á íslensku, en ekki rétt  

málfræðilega, og er það sjálfstæða setningin „Viltu hjálpa mig? “. Næst vill hún fá 

athygli móður sinnar með því að kalla á hana. Í tveimur næstu setningum með staka  

orðinu „pizza“ endurtekur hún orðið tvisvar, fyrst með íslenskum hrynjanda svo með  

sænskum. Lengsta setningin hennar er sex orð að lengd, „Mamma vet du vi að sjá  

boomchackalack“ og blöndun á tungumálum á sér stað því tvö af orðunum eru á  

íslensku. Hún byrjar og endar setninguna á sænsku og styðst við íslenska  

orðaforðann sinn þegar hún bætir orðunum hiklaust inn í hitt tungumálið. 

 Drengurinn fer með næst flestar setningar og er sá sem notar mesta íslensku  

eða 78 prósent af því sem hann segir. Stuttar sjálfstæðar setningar hjá honum eru  

ýmist annað hvort á sænsku eða íslensku en í lengri setningum á blöndun sér stað. Í  

einni slíkri byrjar hann á íslensku og lýkur setningunni á sænsku. „Hann brenna  

svona og då kom eld“. Svo er ein tveggja orða setning sem byrjar á sænsku og endar  

á íslensku. „Mera hérna“. Í öðrum tilvikum notar hann íslenskuna sem aðal  

tjáningarmátann en bætir stökum sænskum orðum inn í til að geta tjáð sig og segja  

frá. Við nokkur tilfelli heyrist ekki hvað hann segir þar sem tal hans er stundum  

óskýrt. Drengurinn fer að tala um „boomchakalack“ sem er sænskt slangur fyrir  

flugelda. Óvíst er hvort börnin þekkja raunverulega orðið á hvoru tungumálinu fyrir  

sig en fjölskyldan notar þetta orð einnig sín á milli til að hrista upp á samveruna og er  

því orðið reglulega notað af öllum fjölskyldumeðlimum. 

Við matarborðið tjáðu börnin sig minna en í hinum þremur málsýnunum og er  

móðirin sú sem talar mest og er með flestar setningar. Hún talar einungis sænsku. Þó  

faðirinn segi næst flest orðin er hann með næst fæstar setningar. Hann tjáir sig bæði á  
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sænsku og íslensku til skiptis. Heilar setningar eru þá á hvoru tungumáli fyrir sig en  

rúm 70 prósent af því sem hann segir er á sænsku, þó oftast með íslenskum hreim. 

Málsýni 2 Frjáls leikur með móður
Þátttakandi Orð á 

íslensku
Orð á 
sænsku

Óflokkuð 
orð

Samtals Setningar Meðallengd 
setninga

Hlutfall á 
íslensku

Stelpa 37 50 8 95 26 3,65 38,90%

Strákur 185 18 9 212 46 4,61 87,30%

Móðir 0 247 10 257 45 5,71 0,00%
Tafla 2.2

Í þessu málsýni töluðu börnin mest. Strákurinn tjáir sig næstum því helmingi oftar en  

stelpan. Hann segir einungis þrettán prósent á sænsku. Það sem er athyglisvert er hátt  

hlutfall sænskunnar hjá stelpunni sem er 61 prósent. Hún segir heilu setningarnar á  

sænsku. Á einum stað segir hún „Jag har glittitt þetta “. Glittitt er orð sem hvorki er til 

á sænsku né íslensku heldur hefur hún sennilega búið það til úr sænska orðinu glitter  

sem þýðir glimmer og målat/mála. Það sem hún  meinar er að hún hefur sett glimmer  

á hlutinn. Með þessari nýorðasmíði er hún að prófa sig áfram í notkun á  

tungumálinu. Stelpan notar íslenska orðið „þetta“ inni í sænskri setningu í stað  

sænska orðsins „detta/det“. Stundum er hún í vandræðum með réttan framburð á  þ-

hljóðinu og óvíst er hvort hún gerir sér grein fyrir þessum litla mun á sænsku og  

íslensku orðunum. 

Strákurinn, sem er með einni setningu meira og með flest orð eftir móðurinni  

er með mikið af endurtekningum, einhver bullorð og setningar í ósamhengi. Þrátt  

fyrir það er hann hugmyndaríkur og oftar talar hann um hluti sem hafa ekki áður  

verið nefndir eða virðast eiga beint við. Dæmi um þetta er þegar hann talar fyrst um  

„ljus“ og svo í nokkrum setningum seinna notar sama orð en þá á íslensku og segir  

að hann vilji fá kerti. Nokkrum setningum seinna segir hann líka „klippa þarna í“ upp  

úr þurru. 

Börnin nota hér sitthvort orðið um kodda. Strákurinn notar íslensku en  

stelpan, ásamt móðurinni, notar sænsku. Strákurinn sýnir mikla ákveðni með að nota  

áfram íslenskuna þrátt fyrir endurvarp á orðinu bæði frá móðir sinni og systur. 

Móðirin segir eina setning í þessu málsýni sem er greinilega með íslenskum  

hrynjanda. Einnig kemur hik fram á nokkrum stöðum áður en hún svarar börnum  

sínum eða á frumkvæði að samræðum. 
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Málsýni 3 Morgunmatur með föðurnum
Þátttakandi Orð á 

íslensku
Orð á 
sænsku

Óflokkuð 
orð

Samtals Setningar Meðallengd 
setninga

Hlutfall á 
íslensku

Stelpa 26 11 5 42 9 4,67 61,90%

Strákur 102 0 0 102 21 4,86 100,00%

Faðir 41 21 62 16 3,88 66,10%
Tafla 2.3

Í töflunni hér að ofan sést að strákurinn tjáir sig einungis á íslensku í þessu málsýni  

þrátt fyrir að faðir hans svari honum og ávarpi hann á sænsku.  Meðallengd setninga  

hans í málsýninu eru tæp fimm orð. Orðið „mjólk“ á hann í erfiðleikum með að bera  

rétt fram í tvö skipti en í það þriðja tekst það hjá honum. Hann sýnir frumkvæði í að  

reyna að fá systur sína í hlutverkaleik með sér en þegar hún sýnir því engan áhuga  

leikur hann sér sjálfur áfram í þeim leik sem hann byrjaði á. 

Í samanburði við bróður sinn segir stelpan bara tæpan helming þess fjölda  

orða sem hann segir. Hún ávarpar föður sinn með spurningu til að viðhalda  

athyglinni. Svo heldur hún áfram með leiðbeiningar um það hvernig best sé að skoða  

bókina sem hún er með hjá sér. Hún svarar spurningu frá föðurnum með upptalningu  

á öllum sögupersónum bókarinnar. Seinna í málsýninu reynir hún aftur að fá athygli  

föður síns með að kalla á hann og í þetta sinn breytir hún um áherslu og skipar föður  

sínum fyrir með því að segja við hann að hann verði að lesa þetta og bendir á  

ákveðinn stað. Eins og í fyrri málsýnum koma fyrir blandaðar setningar þar sem hún  

byrjar á einu tungumáli og endar á öðru, setningar þar sem einungis eitt orð sker sig  

úr og hreinar setningar á hvoru tungumáli fyrir sig. 

Í þessu málsýni kemur fyrir blöndun tungumála í setningum hjá föðurnum þó  

að flestar setningarnar séu annað hvort á sænsku eða íslensku. 

Málsýni 4 Frjáls leikur í baðkari
Þátttakandi Orð á 

íslensku
Orð á 
sænsku

Óflokkuð 
orð

Samtals Setningar Meðallengd 
setninga

Hlutfall á 
íslensku

Stelpa 37 11 3 51 15 3,4 72,50%

Strákur 73 7 6 86 23 3,74 84,80%
Tafla 2.4

Börnin voru tvö ein í baði með fullt af leikföngum, sem voru ný fyrir þeim.  

Umræðuefnið þeirra á milli snerist því um leikföngin og börnin voru að skiptast á og  

deila með sér leikföngum. Drengurinn spyr systur sína spurninga á íslensku sem hún  
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svarar með blöndu málanna tveggja og notar þá sænska orðið „lila“ í staðinn fyrir  

fjólublátt. Drengurinn endurtekur orðið „lila“ sem þá leiðir til blöndunnar hjá báðum  

börnum. Eins og í fyrri málsýnum talar drengurinn meira en stelpan. Hann er með 23  

setningar á meðan hún er með fimmtán. Heildarorðafjöldi hans eru 86 orð og hjá  

henni 51. Drengurinn segir einungis fimmtán prósent orðanna á sænsku. Í þessu  

málsýni talar stelpan minnsta sænsku af málsýnunum öllum eða um 27 prósent, þrátt  

fyrir að tala hlutfallslega meira í þessu málsýni en í málsýnunum með fjölskyldunni  

allri og í málsýninu við föður sinn. Drengurinn er með örlítið lengri setningar að  

meðaltali eða 3,7 á móti rúmlega þriggja orða setningum stúlkunnar. 

Í miðju málsýninu er athyglisvert að drengurinn segir eina þriggja orða  

setningu einungis á sænsku. „Du sätta igång Indíana“. En á öðrum stað þegar systir  

hans talar um að „behöva“ þá „vantar“ hann eitthvað. Þar sýna börnin staðfestu við  

sitt hvort tungumálið. 

Í þessu málsýni sést að stelpan er farin að prófa sig áfram í íslenska  

fallbeygingarkerfinu. Þegar hún segir „ég behöver kindina “ er hún að blanda en notar 

íslenskar reglur og beygingu. Hins vegar í setningunni „fá ekki dótinu, þetta á ég“  

eru íslensk orð notuð í sænskri orðaröð. 

Óformlegar athuganir
Í nokkrum tilfellum leiðréttu börnin sig eftir orðum hvors annars og notuðu sama orð  

og hitt barnið. Ekki gerðu þau greinarmun á því á hvoru tungumálinu orðin voru. Eitt  

dæmi um það er þegar drengurinn breytti úr því að nota bleikt til að tala um „rosa “ 

því að systir hans notaði það orð.

Höfundur hefur jafnvel átt í skoðanaskiptum við börnin þegar þau segja orð á  

íslensku sem móðirin endurtekur á sænsku og finnst börnunum þá þetta ekki rétt orð  

þrátt fyrir að nota það sjálf við aðrar aðstæður.
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Umræður
Helstu niðurstöður eru þær að strákurinn talar meira en stelpan. Hún tjáir sig hins  

vegar hlutfallslega meira á sænsku heldur en hann. Hrynjandi og framburður er nær  

alltaf réttur á hvoru máli fyrir sig hjá báðum börnum. Bæði börnin tala yfirgnæfandi  

íslensku en mikill munur er á milli þeirra og eftir því hver viðmælandi þeirra er.  

Innbyrðis tala þau mest íslensku. Foreldrarnir ávarpa þau ýmist á sænsku eða  

íslensku. Þegar móðir tekur þátt í spjalli við börnin eykst hlutfall sænsku í allt að  

fimmtung hjá stráknum, úr því að tala eingöngu íslensku við föðurinn. Stelpan eykur  

hlutfall sænsku af töluðum orðum í rúmlega helming orða þegar móðirin er með en  

minnst ber á sænskunni þegar hún talar við bróðir sinn og er það þá tæpur fjórðungur  

orða. Ekki hefur fjölskyldan tekið ákvörðun um eitt heimamál heldur tala foreldranir  

það sem þeim er tamast. Blöndun er ekki óalgeng inni á heimilinu, einstök orð eru  

alltaf til dæmis á sænsku. 

Í þessari rannsókn eru málsýni af stelpunni mjög takmörkuð og of stutt til að  

fá heildsteypta mynd af henni, sérstaklega í samanburði við erlendu rannsóknina.  

Þess vegna hefur höfundur og móðir einnig stuðst við þekkingu sína af barninu til  

viðbótar.  Málsýnin af stráknum eru lengri og hann býr til fleiri setningar en þau eru  

einnig mjög takmörkuð sem málsýni. Það gefur hins vegar nokkuð rétta mynd af  

tungumálanotkun hans. Réttmæti rannsóknarinnar minnkar að vísu sökum stuttra  

málsýna en gefur samt vísbendingu um hvernig börnin nota tungumálin sín og hafa  

þróað með sér sveiganlega málnotkun eins og Otto (2010:62) nefnir næmni gagnvart  

hvort viðmælandi skilji málblöndun. 

Jöfn í málþroska og einstaklingsmun 
Tvíburapörin í þessari rannsókn og þeirri frönsk-amerísku voru bæði seinni til að  

byrja tala en það sem almennt er talað um. Þetta er ekki óvenjulegt eða óalgengt  

meðal samhliða tvítyngdra barna og heldur ekki hjá tvíburum (Caldas og Caron-

Caldas 1996:11).

Þegar íslensk-sænsku börnin leika sér saman er tungumálið notað til að leysa  

deilur, komast að niðurstöðu og samkomulagi. Þau spyrja hvort annað spurninga og  

svara þeim sömuleiðis. Bæði börnin nota tungumálin mikið þegar þau leika sér í  

hlutverkaleikjum. Þau tala til skiptis í hlutaverkaleikjum.
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Stelpan sýnir fram á það að hún hefur gott minni þegar hún notar tungumálið  

sem tjáningarform um atburði sem höfðu átt sér stað þremur mánuðum áður.  

Strákurinn virðist ekki muna eftir atvikinu en tjáði lönguna sína til að sjá og upplifa  

sama fyrirbærið sem í þessu tilviki voru flugeldar. 

Sjálfstæðar setningar á íslensku sem eru notaðar reglulega af fólki á öllum  

aldri eru réttar hjá bæði stráknum og stelpunni. „Mig langar ekki, mig langar líka, ég  

veit ekki, fara í heimsókn“ eru dæmi um slíkar setningar. Hins vegar segja bæði  

börnin „viltu hjálpa mig?“ sem ekki er rétt íslenska málfræðilega heldur greinilega  

undir sænskum áhrifum þar sem það heitir „vill/kan du hjälpa mig?“. 

Sænska orðið fyrir fjólublár „lila“ er notað af báðum börnunum við  

endurtekin tilfelli inni í íslenskum setningum þrátt fyrir að vitneskja um íslenska  

orðið sé til staðar. En við önnur tilfelli eru þau að nota hugtök á sitthvoru tungumáli,  

jafnvel þó að orðin séu mjög ólík. Strákurinn notar íslenska orðið „vantar“ en stelpan  

„behöver“ í sínum frásögnum. Þá hlusta þau hvorki eftir né leiðrétta hvort annað.

Strákurinn er einnig mjög ákveðinn í því að hann vantar koddann sinn, þrátt  

fyrir að umræðan fari fram á sænsku. Jafnframt eftir að endurvörp frá móður og  

systur hafi staðið yfir í nokkrar mínútur var hvort barn með sitt hvort heitið á sama  

hlutnum. 

Stelpan 
Þegar fjölskyldan öll er saman talar stelpan allra minnst og einungis sex prósent af  

öllum töluðum orðum hennar er í því málsýni. Þá er rétt tæpur helmingur orðanna á  

íslensku. Það kom höfundi mjög á óvart hversu lítið stelpan tjáir sig í samanburði við  

bróður sinn því upplifun og trú beggja foreldra hefur verið sú að hún væri það  

barnanna sem talar mest og fái mesta athygli. 

Setningarnar hjá stelpunni eru stuttar og hnitmiðaðar. Oftast eru þær  

málfræðilegar réttar en stundum verður orðaröðin, þegar hún talar sænsku samkvæmt  

íslenskum málfræðireglum. Stelpan notar nokkrar tegundir af atviksorðum á báðum  

málum en flest á íslensku. Ekki virðist hún í neinum vandræðum að mynda og nota  

sj-hljóðin eins og þau koma fyrir í sænskunni. Hins vegar virðist íslenska þ-ið vera  

hljóð sem hún á erfitt með að bera rétt fram. 
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Strákurinn
Í samræðum barnanna og föðurins var íslenskan eina tungumál stráksins í notkun  

þrátt fyrir að faðir hans svaraði honum á sænsku. Þó að strákurinn tali íslensku skilur  

hann vel allt það sem er sagt við hann á bæði sænsku og íslensku. Hann notar  

einfaldar setningar og mikið af endurtekningum sem gerir það að verkum að hann  

talar hlutfallslega meira en systir hans. Einnig heyrist mikið af merkingarlausum  

orðum og bullorðum hjá honum. Málfræðin er einföld. Mikið af tjáningu stráksins  

eru hróp og áköll til að fanga athygli annarra. Að tvíburar keppist um athyglina á  

þennan hátt er nokkuð algengt.

Hjá stráknum koma atviksorðin nær eingöngu fyrir á íslensku. Í lengri  

setningum styðst hann stundum við sænska orðaforðann sinn. Hann kann að mynda  

týpíska sænska sj-hljóðið en notar það afar sjaldan sjálfsprottið. Það stafar  

væntanlega af því hversu litla sænsku hann notar daglega. Hann er ekki kominn með  

skilning á hinu íslenska kyni og kallar til að mynda flest allt „hann“. Strákurinn er í 

nokkrum vandræðum með að skilgreina á milli ég, mitt og eignafallið eiga. Hann  

notar öll þessi orð sitt á hvað, jafnt um það sem hann á og það sem hann er. 

Blöndun tungumála og hik
Þegar málsýnin eru skoðuð kemur í ljós að móðirin er sú eina sem talar einungis  

sænsku en í einni setningu heyrist greinilega íslenskur hreimur á sænskunni. 

Sum staðar gerði hik vart við sig og af málsýninu má greinilega draga þá ályktun að  

móðirin sé að leita að orðum í stað þess að nota íslenskt orð. Abutalebi (2008:6)  

skýrir hik og segir að ein möguleg ástæða þess geti verið að orðið á hinu  

tungumálinu sé sterkara í huganum en sama orð á tungumálinu sem talað er það  

skiptið og þarf einstaklingurinn því að hamla og bæla það niður til að geta átt  

hnökralaus samskipti á tungumálinu sem talað er. Höfundur þessa rits hefur oft átt í  

erfiðleikum með að kalla fram rétt orð á eigin móðurmáli og því þurft að hika og  

nota hikorð.

Á þessu sænsk-íslenska heimili hefur ekki verið fyrirfram ákveðið að tala  

einungis annað tungumálið eins og í erlendu rannsókninni, heldur tjáir hver sig á  

þann hátt sem hentar hverju sinni. Orð sem heita það sama á íslensku og sænsku, eins  

og til dæmis pizza og mamma er ýmist borin fram með íslenskum eða sænskum  

hrynjanda. Móðirin er þó staðföst í að tala einungis við börnin á sænsku á meðan  
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faðirinn tala sænsku og íslensku til skiptis. Þegar erlenda rannsóknin er skoðuð segir  

Caldas og Caron-Caldas (1992:292) að þau hafi áttað sig á því hversu lítið brot spjall  

móðurinnar er af öllu sem börnin verða fyrir áhrifum af svo sem af leikskóla,  

ættingjum, leikfélögum og sjónvarpi. Út frá því tóku þau ákvörðun um að tala  

eingöngu frönsku inni á heimilinu. 

Í Caron-Caldas fjölskyldunni (1996:12) kemur fram að þrátt fyrir meðvitaða  

ákvörðun um notkun á minnihlutatungumálinu hætti báðum foreldrum til að blanda  

saman tungumálum í daglegri tjáningu sinni. Caldas og Caron-Caldas (1996:15-16)  

leggja mikla áherslu á að komast í umhverfi þar sem tungumálið er talað til að eiga í  

eðlilegum samskiptum. Þetta gildir bæði um börn og fullorðna. Fram kemur einnig  

að þegar fjölskyldan var komin í frönskumælandi umhverfi áttu þau öll í erfiðleikum  

með að finna réttu orðin fyrstu dagana sem er enn fremur staðfesting á því að þau  

hafa ekki talað eins mikla frönsku og þau héldu að þau gerðu. 

Í rannsóknum Caldas (2002:508) er athyglisvert að lesa að faðirinn, með  

ensku að móðurmáli er sá eini sem talar einungis frönsku í málsýnunum. Móðirin,  

með frönsku sem móðurmál, tungumálið sem foreldrarnir hafa tekið meðvitaða  

ákvörðum um að þau vilja hafa sem heimamál, heyrist stundum blandað ensku og  

frönsku. Þetta er þveröfugt við niðurstöður úr málsýni í þessari rannsókn þar sem  

móðirin talar einungis sitt móðurmál en faðirinn blandar tungumálunum saman. 

Í þessari rannsókn þegar móðirin átti í skoðanaskiptum við börnin um hvort  

tungumálið sé réttara til að nefna hlut, skýrir Owens (2008:410) að samhliða tvítyngd  

börn læri tvö heiti fyrir hvert orð og noti þau samhliða en mismunandi eftir tilfellum.  

Þetta getur að sögn hans (2008:411) einnig stafað af því að orðin eru börnunum 

mikilvægari á öðru tungumálinu. Önnur skýring getur verið það sem Otto (2010:61)  

segir um hvernig málnotkun tengist menningunni og á hvaða hátt hún er notuð.  

Fyrirbæri sem á einu tungumáli hefur eitt ákveðið heiti getur þurft mörg orð til að  

skýra á öðru tungumáli. 

Í hvaða umhverfi er hvert tungumál notað
Þegar tvíburastelpurnar í erlendu rannsókninni voru þriggja ára töluðu þær ensku í  

leikskólanum og sín á milli á meðan þær voru þar, en um leið og þær komu heim  

skiptu þær yfir á heimamálið frönsku (Caldas og Caron-Caldas 1992:294). Þremur  

árum seinna hefur þetta breyst og Caldas og Caron-Caldas (1996:11) segja frá því að  
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börnin tjái sig á tungumálinu sem notað er í samfélaginu og innan vinahópsins, en  

ekki á heimamálinu sem foreldrarnir tala við þau þegar heim er komið. Íslensk-

sænsku börnin eru ekki að aðskilja tungumálin á ákveðin hátt heldur blanda þeim  

saman. Mesta sænskan heyrist hjá þeim báðum þegar sænsktalandi móðirin er  

nálægt. 

Börnin í þessari rannsókn eiga íslenskan, eldri vin í næsta inngangi í húsinu  

sínu. Hann er tveimur og hálfu ári eldri og þau leika saman nær daglega. Þau líta  

mikið upp til hans og hann hefur áhrif á hegðun og talsmáta þeirra. Val á tungumáli  

er sterklega tengd því hvernig sjálfsálit börnin hafa og hvernig þau vilja samsvara sig  

með sínu félagslega umhverfi (Caldas 2007:294). 

Þar sem erlenda rannsóknin er langtímarannsókn fjallar hún lítið um hvern  

aldur fyrir sig. Meiri áhersla er lögð á ferlið sem börnin hafa farið í gegnum. Fram  

kemur að á vissum tímabilum nota börnin frönskuna lítið eða aldrei þrátt fyrir áherslu  

og stöðuga notkun foreldranna (Caldas 2007:294). Segir hann að þó að börnin hætti  

að tala annað tungumálið sé mikilvægt að foreldrarnir geri það ekki. Þau þurfa að  

halda áfram að örva börnin í hlustun og skilningi, þó að ekki sé hægt að neyða þau til  

þess að tala. Stærstu breytingarnar áttu sér stað þegar móðirin fór með börnin í  

umhverfi þar sem fólk var eingöngu frönskumælandi og seinna þegar fjölskyldan fór  

öll (Caldas 2007:293). Þá byrjuðu börnin að nota frönsku á staðnum og einnig héldu  

þau áfram um sinn eftir að þau komu til baka í enskumælandi umhverfi. 

Líklega munu íslensku-sænsku börnin ganga í gegnum nokkur tímabil þar  

sem meira eða minni notkun verður á hvoru tungumáli fyrir sig, ef horft er til Caldas  

(2007:307-308) og þeirrar skráningar sem hann hefur reynslu af. Ef hugsað er til þess 

að ekki er lengra síðan en sjö til átta mánuðir síðan fjölskyldan í þessari rannsókn  

fluttist frá Svíþjóð til Íslands og börnin tjáðu sig mjög lítið á íslensku við komu  

þeirra má segja að aðlögunin að íslensku og tap á sænsku hafi gengið mjög hratt fyrir  

sig, þrátt fyrir að heyra sænskuna daglega. Caldas og Caron-Caldas (1992:293) segir 

frá rannsóknum sem sýna fram á mikilvægi þess að kynnast menningunni einnig og  

ekki bara tungumálinu til að börnin finni tilgang í að nota bæði tungumálin. Þar sem 

strákurinn talar nú þegar litla sænsku og einungis þegar móðirin er nálægt, getur  

verið ástæða fyrir fjölskylduna að skipta íslenskunni út fyrir sænsku inni á heimilinu  

í formi sjónvarpsefnis, bóka og samræðna, til að hvetja bæði börnin, örva þau og  

byggja upp orðaforða þeirra og kynna sænsku arfinn í ríkara mæli fyrir þeim, þangað  

til tækifæri gefst til að dvelja í Svíþjóð. 
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Í rannsókn Cox Suáres og Daniels (2009:180) er ljóst að tvítyngdir tvíburar  

þróa og bæta máltöku sína þegar þau eru aðskilin í sínu skólaumhverfi, t.d. höfð á sitt  

hvorri deildinni á leikskóla. Pehrsson (1997:94) fjallar einnig um rannsóknir sem  

sýna að tvíburar bæta bæði máltöku og samskipti til muna með því að vera aðskilin.  

En hvernig áhrif hefur það á minnihlutatungumálið í eintyngdu landi? Þar sem  

málörvun, eins og kemur fram hér að ofan, er einn mikilvægasti þáttur þess að  

viðhalda tungumáli. Og tvíburarnir eru þeir einu sem tala tillteknu tungumáli. 

Ef við horfum til þess sem gerðist með Caldas og Caron-Caldas (1996:35)  

tvíburastelpurnar þegar þær fluttu, þá urðu þær enn nánari og veittu flutningunum  

mótspyrnu fyrst um sinn með því að tala einungis frönsku í nýja enskumælandi  

skólanum og umhverfinu. Styrkur þeirra og sjálfstraust fólst í því að vera saman og  

tungumálin sameinuðu þær enn meira. 
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Lokaorð

Þegar málsýni eru tekin af sjálfsprottnu tali geta ýmsar upplýsingar komið í ljós, sem  

annars hefðu yfirsést. Þau er nytsöm tæki til að kanna hvernig samskipti eiga sér stað  

og á hvaða forsendum. Þær hugmyndir sem fyrirfinnast eru ekki endilega réttar eins  

og kom fram í ofangreindum texta um stelpuna sem talaði mun minna en bróðir  

hennar, þvert á sannfæringu höfundar. Þá fara gæði og magn talaðs máls ekki saman  

því strákurinn var með töluverðar endurtekningar og setningar sem ekki voru í  

samhengi. Niðurstöður eins og þessar eru mikilvægar þegar leitast er við að skoða  

hvernig börn tjá sig og með hvaða tungumáli. Sérstaklega mikilvægt er það hjá  

tvítyngdum börnum að gefa þeim tækifæri á réttmætu mati á tungumálaþekkingu  

þeirra. 

Börn verða ekki tvítyngd af sjálfu sér heldur þarf staðfestu og ákveðni hjá  

þeim aðilum sem tala annað tungumál en það sem er í notkun í samfélaginu. 

Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsóknar er ekki nægilegt fyrir máltöku hjá  

samhlíða tvítyngdum tvíburum að fá léttar samræður í minnihlutatungumálinu og  

ekki þurfi sérstaklega að örva þau eins og Harding-Esch og Riley (2005:173) segja.  

Því þrátt fyrir staðfestu móður fer sænskan á heimilinu minnkandi. Þá er ljóst að  

fleiri þættir hafa áhrif í þessu samspili. Umhverfið skiptir miklu máli fyrir það  

hvernig máltakan á sér stað. En þó að umhverfið sé það sama hjá tveimur  

einstaklingum þýðir það ekki að það hafi sömu áhrif á þá. Viðmælendur og viðmót  

þeirra skipta máli og einnig félagsleg not og hagur af hverju tungumáli fyrir þann  

sem það talar. Þátttaka barnsins og möguleikar á virkri málþátttöku án pressu eða  

hræðslu við að segja eitthvað rangt er einnig mikilvæg í farsælu máltökuferli á fleiri  

tungumálum samhliða. Hjá samhliða  tvítyngdum fjölskyldum má gera ráð fyrir  

blöndun á tungumálum þar sem orð innan tungumála hafa ólíka þýðingu  

menningarlega séð þrátt fyrir rétta þýðingu milli tungumála. 

Eftir eitt ár væri áhugavert að endurtaka þessa rannsókn af sjálfsprottnu tali  

hjá börnunum og athuga hvernig máltaka þeirra hefur þróast, hvort eitthvað hafi  

breyst við heimilis- og félagslegar aðstæður og hvernig tungumálakunnáttu þau búa  
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yfir.  

Tungumálið er mikilvægasta verkfærið sem við eigum til að ná sambandi við  

aðra í kringum okkur í daglegu lífi. Við notum það til að tjá langanir okkar og  

hugsanir. Við skiptumst á þekkingu, spyrjum spurninga og finnum lausnir á  

vandamálum með orðum okkar. Við myndum tengsl við fólk. Þeir sem tala fleiri  

tungumál eiga kost á því að mynda fjölbreyttari tengsl við fleiri menningarheima. 
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Fylgiskjöl
Málsýni úrvinnsla- afritun Fjölskyldan við matarborðið

Dagsetn. upptöku 21. feb 2010
Nafn barns Sara, Viktor Aldur barns við upptöku  3 1/2 árs
Nafn/nöfn viðmælanda Móðir og faðir Lengd upptöku  5:36
B (barn) b1 stelpa b2 strákur F(fullorðin) f1 kvk f2 kk

Hver Hvað er sagt Fjöli orða
talar íslenska/sænska/óflokkuð

b2 Afkur [af hverju] sjá mig? 3
f1 Va? 1
b2 Afkuru sjá mig? 3
f1 Já jag ser dig 3
f2 Ættum við að horfa? 4
f2 Ertu að taka video? 4
f1 Jamm 1
f1 Vi behöver inte titta. 4
f1 Ingen behöver titta. 3
f1 Vi behöver bara sitta ner och äta och vänta på pizzan 11
f2 Nehej 1
f1 Går det bra Ísmar? 4
f1 Hur går det för dig då, Indíana? 6
f2 Ætlarðu bara drekka? 3
f2 Ætlarðu ekki að borða neitt? 5
b2 Jú 1
f2 Hvað ætlarðu að borða? 4
b2 Fá eitt svona? 3
f2 Ætlarðu að fá eitt svona? 5
b2 Já ekki svona prickor á 4
f2 Då tar vi det och plockar bort prickorna 8
f1 Vadå för prickar? 3
f2 Dom här hann vill inte ha dom. 7
f1 Det är frön det är solrosfrön 6
f2 Det är prickar ser du väl 6
f1 Får jag äta upp solrosfröna då? 6
b2 Ja 1
f1 Dom tycker jag är goda 5
f2 Dom här är jättegoda 4
b2 Villt ekki hafa 3
b2 Jeeeee xxx 1
b1 Viltu hjálpa mig? 3
f2 Á pabba að skera niður bita? 6
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f1 Ja jag kan hjälpa dig 4
b2 Villt ekki hafa hana 4
f2 Vill du inte ha den? 5
f1 Så men du har ju fått jättemycket ost. 8
f2 Så 1
b2 Mera hérna 1 1
f2 Nej det är nästan borta 5
b1 Mamma 1
f2 Det är bara två bitar här 6
f1 Vill du slänga bort den? 5
f1 Mmm, den får ligga där då 5
b2 Var er den? 3
f2 Smaka, den är go´ 4
f2 Är den inte go´? 4
b2 Nei 1
b2 Vill ha bara xxx 3
f2 Vill du ha ost och smör på? 7
b2 Bara drekka 2
f1 Nej du måste äta lite också 6
b2 Bara drekka 2
f1 Mmm, fast man måste ju äta lite också eller hur Ísmar? 9
b2 Me xxx hungrig 1 1
f2 Vill du ha ost på? 5
f2 Ta den på henden sån där kan du sätta den här? 11
f2 Vill du inte 3
b2 Mig rúlla
b2 Min rúlla óstinum 3
f1 Tog pappa osten? 3
b2 xxx
f1 Stoppa du den i munnen men då går det ju inte att rulla den. 13
f1 Har du gjort en vissla? 5
f1 Har du gjort en flöjt som kan vissla? 8
f2 Inte så gott med paprika på. 6
f1 Paprika? Det är soltorkade tomater 5
f1 Det tyckte jag att det va 6
b2 Mi villt ekki ha xxx kallt 5
f2 Du har fått som två delar då blir det fortare blir kallt 12
b2 Baba barna mamma serru [serðu] hvað er þetta? 6
b2 Karlar mig ser trajr [þrir] kallar 5
f1 Jahaa det var det 3 1
f1 Två gubbar 2
f1 Vad gör dom för nå då? 6
b2 Han (han) brenna svona og då kom eld 4 3
b2 Ne ne ne boomchakalack 1
f1 Boomchakalack 1
f1 Stora fyrverkerier 2
f1 Stora boomchakalacka 2
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b1 Mamma vet du vi a mm sjá a sjá boomchakalack 2 4 1
f1 Mmmm kommer du ihåg det xxxx 4
b1 Boomchakalacka 1
b2 Mig langa lika boomchakalack 3 1
f1 Mmm nu är det ju för ljust ute 7
f1 Det måste ju vara mörkt ute för att man ska se  

boomchakalacka
12

f1 Titta här va pappa kommer med 6

b1 Pizza 1
b1 Pizza 1
f1 Ja a 1
b2 Am mig tycke om svona xxxx í svona 3 2
f2 En till 2
f1 E de varmt? 3
f2 Hálfan daginn að kveikja á þessu 6
f1 är dom lika dana? 4
b2 Hann er líka eins. 4
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Málsýni úrvinnsla- afritun Móðir í frjálsum leik við börnin

Dagsetn. upptöku 21.febrúar 2010
Nafn barns Sara, Viktor Aldur barns við upptöku  3 1/2 árs
Nafn/nöfn viðmælanda móðir Lengd upptöku 7:09 mín
B (barn) b1 stelpa b2 strákur F(fullorðin)

Fjöldi orða
Hver talar Hvað er sagt íslenska/sænska/óflokkuð

b2 Mig har líka rúm heima okkur 5 1
F Haru [har du] en säng hemma hos dig? 6
b2 Og svona Indíana han mamma Indíana mamman 7
b1 Ok 1
b2 Ís (Ís) Og ég pabban 4
F Är du pappan? ísl 

hreim
3

b2 Han má sófa herna Indíana rúm 6
F Mmm det blir bra 3
b1 Jag vara þarna sofa 3 1
F Vad sa du? 3
b1 Ísmar er hér og Indíana hérna 6
b2 Ég er hér hér er lila 5 1
b1 Japp [ja] 1
F Var får  jag va någonstans då? 6
b2 Aaam hérna sofa 2
F Där får jag sova 4
b2 Ja 1
b1 Kristina 1
b2 Mig gera 2
b2 Þarna skritið 2
b1 Skritið 1
F Få se om ni kliver ut en liten stund så kan jag 12
F vända lite på huset og bygga väggen på andra sidan 10
b2 Ok xxx Indíana skemma huset mitt 1 2 2
F Det var ju inte meningen 5
b2 Hérna 1
F Tror du att det var meningen? 6
b2 Nei 1
F Nei det tror inte jag heller 6
F Jag tror att det var en olyckshändelse 7
b1 Ég var setja þetta 4
F Jajaja det är sånt som kan hända 6 1
b2 Mig fara húsinu 3
F Vill du krypa in i huset? 6
b1 Jag också gå in i huset 6
b1 Mamma jag gå in i huset 5
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F Ja gör det 2 1
b2 Wow bláa 1
b1 Jaa 1
b2 Bláan þarna og þarna 4
b2 Þarna trær [tvær] bláa 3
b1 Þarn [þarna] lila 1 1
F Vilken färg är finast då Ísmar? 6
b2 Ég veit ekki 3
F Vet du inte? 3
b2 Græna og bláa dúdda 3 1
F Är de dina favoritfärger? 4
b2 Ja 1
F Mmm
b1 Mamma du älskar färg? 4
F Jag tycker om blått och rosa och mörkrött 8
b1 Nei ég á rosa og lila 4 2
F Vad sa du Indíana? 4
b1 Jag á rosa och lila 1 4
F Är det dina favortifärger? 4
b1 Japps  [ja] 1
b2 Mamma ég måla þetta og ég måla þetta og lika måla grænan 9 2
F Har Ísmar målat alltihop det? 5
b1 Jag har målat þetta o (målat þetta) 2 3
b2 Og mína gul þetta mína trær [tvær] gulan målat þetta (målat 

þetta)
8 1

F Vilken tur att ni har målat allting då är det ju färgglatt och  
fint

14

b2 Ja 1
b1 Jag har glittit þetta (glittit þetta) 1 3
b2 Þú mátt koma í heimsókn 5
F Tror du jag kommer in genum det där lilla hålet då? 11
b2 Ja 1
F Det tror inte jag 4
F Men tror du Ísmar kan komma ut genom det där lilla hålet? 12
b2 Mig langar ekki det är kallt úti 4 3
F Ja då måste man ju klä på sig ordentligt 9
b1 Mamma villtu xxxx Kristina 1 2
b2 Mig fara sofa 3
b1 Mamma 1
F Ja Indíana 2
b1 Villtu að setja lak þarna hjá xxxx 6
F Vad sa du ville du ha lakan till att göra vad för något? 13
b1 Mamma jag vill så Kristina blir inte kallt hér 1 7 1
F Ah så hon inte fryser om bena förstås 7
b2 Mína spidermanboli þetta spiderman og þetta mína  

spiderman
7 1

F Mmm det är din spiderman vad ska du göra med den då 12 1
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Ísmar?
b2 Ahm inni 1
F Sen då? 2
b2 Setja inni hérna jag kan ekki kallt 4 3
F Ok 1
b1 Nej jo 2
F Varsågod 1
b2 Ég er pabbi fara hämta xxx mig leika så 7 1
b2 Leika xxx (leika xxx) 1
b2 Fara ljus mamma bil min babobil storan bil nej fá litla bíl  

stærran bílin
13 1

b2 Mig vill hafa hana mig langar hafa hana þennan bilinn 10
F Ja hur kan du göra då då? 7
b2 Ahm då xxxx 1
b1 Behöver kudde 2
b2 xxx lika bilana mína fá stóran bíll 6
F Mmm 1
b1 Mamma behöver kudde till att sova 6
b2 Mig vill fá mína kodda og kerti 7
F Kudde varsågod 2
b1 Nej ekki þetta kudde heldur Dórakudde 4 2
b2 Og mína kodda stóran nei spidermankodda 6
F Mmm du ska få en kudde här av mig 8 1
b2 Ég er bara teppi spiderman 5
b2 Titta mína líka sp teppi 3 1
b1 Ísmar xxx hérna Kristina din 2 2
b2 Hvar er mína kodda 4
F Här kommer en kudde med Dora 6
b2 Mig fá mína kodda 4
F Mmm du ska få en kudde också 6 1
b2 Og teppi í hann har ekki í teppi mína 8 1
b2 Mig langar lika í mína teppi 6
F Du har ju täcket där 5
b2 Mig fá koddan 3
F Mm det kommer här 3 1
b2 Hún er grátandi 3
b2 Mig klippir þarna í xxx 4
F Varsågod här kommer en kudde 5
F Vad mysigt ni har det 5
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Málsýni úrvinnsla- afritun Morgunmatur með föður

Dagsetn. upptöku 25. feb 2010
Nafn barns Sara, Viktor Aldur barns við upptöku  3 1/2 árs
Nafn/nöfn viðmælanda faðir Lengd upptöku 6:55 mín
B (barn) b1 stelpa b2 strákur F (fullorðin) faðir

Fjöldi orða
Hver talar Hvað er sagt íslenska/sænska/óflokkuð

b1 Jag har ekki skeið til að borða 5 2
b2 Ég kan ekki borða hendina mína 6
F Får pabba borða hendina þína får inte borða hendina þína 7 3
F Pabbi að striða stráknum 4
b2 Mikið mólk [mjólk] 2
F Gjorde du själv? 3
b2 Mig setti mikið mólk [mjólk] 4
b2 Mig setti bara mikið mólk [mjólk] Indíana 6
b1 Pappa du má läsa 1 3
F Má pabbi lesa? fínt 4
b1 Svo skoða hér svo skoða svona 6
F Á að skoða svona þegar maður les mmmm 7
F Vem är det? 3
b2 Glanni glæpur 2
F Ah e [är] de [det] hann 3
b2 Hann er ekki með mig Glanni glæpur mig sér hana 10
b1 Glanni Glæpur Solla Stirða Íþróttaálfinn Goggi Mega Sigga  

Sæti
9

b2 Gogga Sæti 2
F Gogga Sæti Siggi Sæti Dogga Sæta och vem e de? Ninna Nä 

Nene
8 4 1

b1 Goggi 1
b2 Goggi 1
F Här 1
b2 Þetta er Goggi 3
b2 Oh mama þetta er Goggi 4
b2 Hann heitir Goggi hérna heitir hann mamma sérðu hann heitir  

Goggi  
11

b2 xxx mig bara setja mikið mjólk Indíana mig sýna hann 9
b2 Mig sýna ég heldi mikið mjólk 6
b2 Mikið mitt mig búinn að koka 6
F Koka 1
b2 Mig búinn að koka í úti 6
b1 Mamma Ísmar hällde mikið mjölk 1 2 2
b1 Mamma Ísmar hällde mikið mlölk [mjölk] 1 2 2
b2 Skjóta pshjó 1
b1 Pabbi 1
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b2 Villtu mig skjóta mig Indíana? 5
F Ojojoj 1
b2 Einn xxx og ég skjóta 4
b2 Mig vera skjóta Indíana 4
F Við verðum eiginlega að fá pappir 6
b2 Mig búinn skjóta pabbi og Indíana 6
F Má ég sjá 3
F Svona 1
b2 Mamma villtu koma leikskólan? 4
b1 Pappa måste läsa þetta 1 2 1
F Pappa läser tidningen nu 4
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Málsýni úrvinnsla- afritun Frjáls leikur í baði

Dagsetn. upptöku 5. mars 2010
Nafn barns Sara, Viktor Aldur barns við upptöku 3.5

Lengd myndbands 5.06 mín
b1 stelpa b2 strákur

Fjöldi orða
Hver talar Hvað er sagt íslenska/sænska/óflokkað

b2 Traktror [traktor] 1
b1 Ok 1
b2 Fara í traktron 3
b2 Ekki släcka ljós 2 1
b1 Mamma ekki släcka ljós 2 1
b2 Mig fá (fá) lika simma á 4 1
b1 Þessi hér 2
b2 Já 1
b1 Þetta er kind 3
b2 Þetta er kind 3
b2 Hvað er þetta? 3
b1 Þetta sem er traktor 4
b1 Þetta er lila 2 1
b2 Mig fá lila 2 1
b1 Sjáðu fá þetta bátur 4
b2 Mig búinn prófa þetta 4
b2 Má ég komast mig langar að komast 7
b1 Ok 1
b2 Hérna 1
b1 Ísmar ég behöver kindina 2 1
b2 Að fara þetta ég fá þetta 6
b1 Ísmar fá ekki dótinu xxx þetta á ég 6
b2 Du sätta ígång Indíana 3
b1 Ok bara þetta? 2 1
b2 Já nei já þetta 1 3
b1 Mamma vi behöver mera vatn 1 4
b2 Mamma vantar meira vatn 3 1
b2 Mamma mig vantar (vantar) meira vatn kan ekki setjast hérna 8 1
b2 Hérna er bara setjast xxx 4
b2 Indíana það á bara setjast hér 5
b2 Mig fá lika meira vatn jú mamma 5
b2 Datt í kolakassan 3
b1 Min handduk 2
b2 Handduk 1
b1 Vem á þetta handduk sem du haldir á 4 3
b1 Mamma ætlar bada? 3
b2 Villtu koma með okkur? 4
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b2 Mig kann ekki hafa mamma mín 6
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