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

Aðalumfjöllunarefni ritgerðarinnar er máltaka og málþroski ein- og tvítyngdra barna. 

Leitast verður við að finna og útskýra muninn á málþroska ein- og tvítyngdra barna en 

einnig verður fjallað um þrítyngi og einkenni þess. Í ritgerðinni verður fjallað um 

hinar ýmsu skilgreiningar tvítyngis en fræðimenn hafa sett fram margar og ólíkar 

kenningar á hugtakinu. Einnig verður rætt um hvernig mannsheilinn og málstöðvar 

innan hans eru búnar undir að læra tungumál en rannsóknir hafa sýnt að maðurinn 

hefur meðfædda hæfileika til að nema tungumál. Þá verða fyrstu mánuðir í máltöku 

barna skoðaðir en það er undravert hve börn eru fljót að ná tökum á svo flóknu reglu- 

og táknkerfi sem tungumál er.  

 Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að tvítyngd börn sem læra tvö tungumál 

samhliða læra þau á svipaðan hátt og eintyngd börn tileinka sér móðurmál sitt. Einnig 

virðist almennur þroski, vitsmunaþroski, félagsskilningur og samskiptahæfni ein- og 

tvítyngdra barna vera sambærilegur. Sannað hefur verið að tvítyngi sem slíkt veldur 

ekki málþroskaröskunum né eykur á alvarleika slíkra raskana. Það er vert að nefna að 

rannsóknir hafa ekki bent til þess að málþroskaraskanir standi í beinum tengslum við 

það að börn séu tvítyngd.  
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1. Inngangur 
Flestir eru sammála um að hæfileiki mannsins til að tjá sig á tungumáli sé það sem 

greinir okkur frá öðrum dýrum. Tungumálið er einn mikilvægasti hæfileiki mannsins 

en með því tjáum við hugsanir okkar og tilfinningar á máta sem er einstakur í 

dýraríkinu. Ljóst er að börn hafa meðfæddan líffræðilegan eiginleika til að læra 

tungumál en hann dugir þó ekki til einn og sér. Þennan eiginleika þarf að örva svo 

hann nýtist en börn þurfa á áreiti að halda á máltökuskeiðinu. Þessi örvun fæst með 

gagnkvæmum samskiptum barna við foreldra og aðra í málumhverfinu. Flestir 

Íslendingar alast upp við að hafa einungis íslensku að móðurmáli en margir gera sér 

ekki grein fyrir því að um helmingur jarðarbúa hefur tvö eða fleiri móðurmál og eru 

því tví- eða fjöltyngdir.1 Í þessari ritgerð verður fjallað um máltöku og málþroska 

ein- og tvítyngdra barna. Máltaka og málþroski ein- og tvítyngdra barna verður 

skoðaður. Leitast verður við að finna og útskýra mun á máltöku og málþroska þessara 

barna. Einnig verður fjallað um þrítyngi og þrítyngisrannsóknir þótt þær séu frekar 

nýjar af nálinni.  

Efnisskipan ritgerðarinnar er á þá leið að í öðrum kafla verður fjallað um 

máltöku barna. Í kafla 2.1 verður rætt um hvernig málstöðvar og taugatengingar í 

heilanum hafa áhrif á máltökuna. Þar verður hinum svokölluðu Broca- og Wernicke- 

svæðum gerð skil en þau hafa að geyma málskilning, máltjáningu og málfræði. Börn 

eru ótrúlega fljót að ná tökum á tungumáli en flest fimm ára börn eru orðin altalandi. 

Ekki eru allir fræðimenn sammála um hvernig ung börn geta öðlast þekkingu á svo 

flóknu reglu- og táknkerfi sem tungumál er en í kafla 2.2 verður fjallað um nokkrar 

ólíkar máltökukenningar. Til að mynda verður rætt um kenningar 

atferlissálfræðingsins B.F. Skinners og málvísindamannsins Noams Chomskys. 

Skinner hélt því fram að tungumálið lærðist með eftirhermu og styrkingu en 

Chomsky telur manninn vera með meðfætt ,,máltökutæki”.  Í kafla 2.2 verður einnig 

rætt um málgenið FOXP2 en árið 2001 sýndu vísindamenn fram á erfðafræðilegar 

forsendur hæfileikans til að tileinka sér tungumál þegar þeir náðu að einangra þetta 

málgen. Í kafla 2.3 er hugtakið næmisskeið tekið fyrir en börnum eru sett ákveðin 

tímamörk í máltöku sem er tímabilið frá fæðingu fram að kynþroska. Í sama kafla 

                                                      
1 Fromkin, Rodman og Hyams (2007:343). 
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verður einnig rætt um flokkamiðaða skynjun. Í kafla 2.4 verður fjallað um fyrstu 

mánuði í máltöku barna en ungabörn gefa frá sér hljóð og reyna að tjá sig við aðra allt 

frá fæðingu. Máltaka barna á sér stað á undraverðum hraða og algengt er að 10 

mánaða gömul börn séu farin að gera sig líkleg til að tala.  

Í þriðja kafla verður rætt um tví- og þrítyngi. Í kafla 3.1 verður fjallað um 

mismunandi skilgreiningar fræðimanna á tvítyngi. Börn geta orðið tvítyngd með 

annað hvort samhliða máltöku eða máltöku viðbótarmáls en þessi hugtök verða 

útskýrð í kafla 3.2. Mikilvægi móðurmáls og hugtakið virkt tvítyngi verður 

viðfangsefni kafla 3.3 en í kafla 3.4 verður rætt um þrítyngi og einkenni þess. Það 

getur reynst þrautinni þyngra að rannsaka þrítyngi en oft vantar viðeigandi 

einstaklinga til samanburðarannsókna þegar þrítyngi er rannsakað. Margir fræðimenn 

hafa því sett skilgreiningar á þrítyngi undir sama hatt og tvítyngi. Í kafla 3.5 verður 

rætt um mun á málþroska og máltöku ein- og tvítyngdra barna en rannsóknir benda til 

að tvítyngd börn sem læra tvö mál samhliða læri tungumál á mjög svipaðan hátt og 

eintyngd börn. 

 Í fjórða kafla verður fjallað um málvíxl og fordóma gagnvart málblöndun og 

tvítyngi. Tví- og þrítyngd börn nota málvíxl þar sem þau blanda málum sínum saman 

en um málvíxl og málblöndun verður fjallað í kafla 4.1. Tvítyngi og málblöndun voru 

á árum áður litin hornauga en í kafla 4.2 verður fjallað um að niðurstöður rannsókna á 

tvítyngi og málblöndun sýni að tvítyngi hafi jákvæð áhrif á börn. Jafnvel er talið að 

tvítyngd börn hafi forskot á þau eintyngdu á ýmsum sviðum, t.d. í fjölþættri hugsun, 

vitsmunalegum sveigjanleika og þroskaðri málvitund. Í fimmta og síðasta kaflanum 

getur að líta lokaorð og samantekt þar sem helstu atriði ritgerðarinnar verða dregin 

saman.  

2. Máltaka barna 

2.1 Mannsheilinn og málstöðvar 
Mannsheilinn er gríðarlega flókið fyrirbæri sem maðurinn er langt því frá búinn að 

rannsaka til hlítar. Þó er vitað að heilinn er samsafn tauga, taugafrumna og 

taugatenginga sem senda rafboð á milli sín. Þegar taugafrumur taka að mynda 

tengingar hefur það áhrif á allan þroska barna þar á meðal málþroska. Merkilegt er að 

taugafrumur byrja að mynda taugatengingar í heila barna strax í móðurkviði. 
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Taugafrumur fósturs fyrir fæðingu eru þó talsvert fleiri en þörf er á og því eru þær 

sem heilanum þykir óþarfar horfnar fyrir fæðingu. Á fyrstu æviárum barna fjölgar 

taugatengingum gríðarlega ásamt því að þær lengjast og þykkna. Til að mynda hefur 

heili tveggja ára barna náð sama fjölda taugatenginga og heili fullorðinna. Heili 

þriggja ára barna hefur svo um tvöfalt fleiri taugatengingar sem eru meira en 

helmingi virkari en í heila fullorðinnar manneskju. Þegar einstaklingur er kominn á 

unglingsárin hefur fjölda taugatenginga í heilanum aftur á móti fækkað um helming 

frá því á bernskuárunum. Fækkun taugatenginga er eðlilegt ferli en tengingunum 

heldur áfram að fækka eftir unglingsárin þar sem heilinn er sífellt að aðgreina þær 

tengingar sem einstaklingurinn notar daglega frá þeim sem nýtast honum ekki. 

Þannig eyðast þær tengingar sem ekki nýtast einstaklingnum en hinar sem eftir sitja 

styrkjast og nýtast honum betur. Þar sem heilinn er hvað virkastur á barnsaldri ætti að 

vera auðveldast að læra tungumál á þeim tíma. Því er mikilvægt að foreldrar og aðrir 

sem umgangast börn tali mikið við þau á þessum árum til að þær taugatengingar sem 

nauðsynlegar eru fyrir málþroska og máltöku styrkist sem mest.2 

 Rannsóknir sýna að menn hafa sérhæfðar málstöðvar í heilanum. Í flestum eru 

málstöðvarnar staðsettar í vinstra heilahveli en þó kemur fyrir að þær séu í hægra 

heilahveli og í sumum tilvikum í báðum heilahvelum. Þessar málstöðvar eru kallaðar 

Wernicke- og Broca-svæðið og eru nefndar eftir mönnunum sem uppgötvuðu þær. 

Um miðbik 19. aldar fóru menn að átta sig á tengslum á milli skaða á ákveðnum 

svæðum í heilanum og málstoli hjá sjúklingum. Niðurstöður franska læknisins Paul 

Broca leiddu í ljós að tengsl væru á milli skaða á ennisblaði vinstra heilahvels og 

erfiðleika sjúklinga við að tjá sig. Nokkru síðar birti þýskur taugalæknir, Karl 

Wernicke, niðurstöður rannsókna sinna sem sýndu að skilningur á rituðu og töluðu 

máli byggðist á starfsemi gagnaugablaðsins í vinstra heilahveli. Álykta má að málstol 

sjúklinga hafi gagnast vísindamönnum til að átta sig betur á starfsemi og 

verkaskiptingu heilans. Ef málstöðvar heilans skaðast af einhverjum ástæðum, t.d. 

vegna heilablóðfalls, er hætta á að fólk fái málstol. Þeir einstaklingar sem hljóta 

skaða á Wernicke-svæðinu eiga í erfiðleikum með að skilja það sem við þá er sagt og 

einnig það sem þeir segja sjálfir en það er jafnan kallað málskilningsstol. Þeir sem 

verða fyrir skaða á Broca-svæðinu eiga erfitt með að tjá sig þótt talfærin séu í góðu 

lagi ásamt því að eiga í erfiðleikum með að fylgja málfræðireglum móðurmáls síns. Á 

                                                      
2 Frost o.fl  (2005:60-63). 
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Wernicke-svæðinu, sem staðsett er í efsta hluta gagnaugablaðs, býr málskilingurinn 

að mestu leyti en á Broca-svæðinu, sem staðsett er framarlega í ennisblaðinu, býr 

máltjáningin og málfræðin. 3 Rannsóknir hafa sýnt að í heila tvítyngdra barna sem 

tileinka sér tvö móðurmál í æsku, eru bæði tungumálin á sama stað innan Broca-

svæðisins. Einstaklingar sem alast upp við eitt móðurmál og bæta síðar við sig öðru 

máli, geyma hins vegar tungumálin á hvort á sínum stað innan Broca-svæðisins.4 

 Málstöðvar heilans duga samt ekki einar sér heldur þurfa þær örvun frá 

umhverfinu til þess að máltaka hefjist og gangi eðlilega fyrir sig. Þessi örvun fæst 

með því að foreldrar og aðrir nákomnir barninu hafi gagnkvæm samskipti við það. 

Því skipar hlutur foreldra eða forráðamanna stóran sess í málumhverfi og málörvun 

barna.5  

 

2.2 Máltökukenningar og málgenið FOXP2 
Það að læra tungumál, skilja það og tala, er í raun ótrúlega erfitt og flókið ferli sem 

börn ná ósjálfrátt valdi á. Ekki eru allir fræðimenn sammála um það hvernig börn geti 

lært svona flókið tákn- og reglukerfi en börn eru flest orðin altalandi um 5 ára 

aldurinn. Allnokkrar kenningar um hvernig máltaka fer fram hafa litið dagsins ljós og 

ekki er úr vegi að skoða þær sem hafa haft mest áhrif.6 

 Sumir hafa haldið því fram að tungumál lærist með eftirhermu og styrkingu en 

sálfræðingar eru þar í meirihluta. Það felur í sér að börn endurtaka það sem þau heyra 

og eru hvött áfram þegar vel tekst til en leiðrétt segi þau eitthvað rangt. 

Atferlisfræðingurinn B.F. Skinner setti þessa kenningu fram árið 1957 en hann hélt 

því fram að börn lærðu tungumál með því að vera styrkt málfræðilega. Hann hélt því 

fram að fullorðnir styrktu valin hljóð sem börn gæfu frá sér, þ.e. þau hljóð sem væru 

hvað líkust orðum. Þannig sagði hann fullorðna forma tungumál barna og auka líkur á 

því að börnin gæfu aftur frá sér hljóð sem líktust orðum. Þegar ákveðin hljóð hafa 

verið mótuð í orð halda fullorðnir aftur af frekari styrkingu þangað til börn fara að 

                                                      
3 Sigríður Magnúsdóttir (2005:656-670) og Sigríður Sigurjónsdóttir (2001). 
4 Kim, K.H.S og fl. (1997:171-174) 
5 Sigríður Sigurjónsdóttir (2013:18) og (2000:30-32). 
6 Pearson (2008:43-45). 
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tengja saman fleiri orð í einfaldar setningar. Kenningar Skinner og fleiri sem honum 

eru sammála eru jafnan nefndar námskenningar (e. learning perspective).7 

 Margir málfræðingar halda því fram að menn hafi meðfædda eiginleika til 

þess að nema tungumál og telja að börn komi ekki í heiminn algjörlega óundirbúin 

undir máltökuna. Þessar kenningar eru kallaðar kenningar um meðfædda hæfileika (e. 

nativist perspective). Hinn virti fræðimaður Noam Chomsky er helsti forvígsmaður 

þessara kenninga sem hann setti fram árið 1957 og síðar. Hann telur að uppbygging 

tungumáls sé of flókin og margbrotin til þess að börn geti lært mál eingöngu með 

reynslu eða af foreldrum. Chomsky heldur því fram að allir menn séu með meðfætt 

,,máltökutæki” frá náttúrunnar hendi. Þetta tæki er jafnan kallað LAD (Language 

Acquisition Device) og gert er ráð fyrir því að það virkist  þegar börn heyra tungumál 

talað í umhverfi sínu. Þetta meðfædda kerfi er talið innihalda allar málfræðireglur 

sem sameiginlegar eru tungumálum heimsins, eða svokallaða algilda málfræði (UG, 

universal grammar). Því skiptir ekki máli hvaða tungumál börn læra því þetta 

meðfædda kerfi mun virkjast svo framarlega sem barnið er örvað af málumhverfi 

sínu.8 

Sálfræðingurinn Jerome Bruner setti fram kenningu um miðjan áttunda áratug 

síðustu aldar sem nefnist kenningin um LASS (Language Acquisition Support 

System). Þessa kenningu tengdi hann við LAD kenningu Chomskys en LASS-kerfið 

er einskonar félagslegt kerfi í kringum máltöku og málþroska barna sem stjórnast af 

umönnunaraðilum þeirra. Bruner taldi að félags- og uppeldisfræðilegt umhverfi barna 

skipti miklu máli fyrir málþroska þeirra og LAD-kerfið dyggði því ekki til eitt og sér. 

Örva verði málþroska barnanna, t.d. með spurningum og bendingum, til þess að 

börnin öðlist skilning og læri hvernig á að verða hluti af málsamfélagi. Sú kenning 

hefur verið sett fram að LASS-kerfið taki lengri tíma að þróast hjá tvítyngdum en 

eintyngdum einstaklingum ólíkt LAD-kerfinu sem þróast á svipaðan hátt hjá öllum. 

Ástæðan fyrir þessu er sú að LASS-kerfið þarf að vera virkara í kringum þá 

einstaklinga sem eru að læra og skilja fleiri en eitt tungumál.9 

Kenningar Chomskys og Bruners virðast vera á rökum reistar því máltaka 

virðist eiga sér stað með flóknu samspili vitsmunaþroska, breytilegs málumhverfis og 

líffræðilegrar þróunar. Máltaka gerist við víxlverkun náms og meðfæddra hæfileika 
                                                      
7 Shaffer (2002: 340-342).  
8 Shaffer (2002: 340-342). 
9 Pearson (2008: 43-45).  
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(e. interactionist perspective) þar sem þetta tvennt tvinnast saman og þurfum við á 

hvorutveggja að halda til þess að geta lært tungumál.10 

 Rannsóknir hafa sýnt að hæfileiki okkar til að læra tungumál sé 

erfðafræðilegur. Árið 2001 einangruðu vísindamenn gen í erðaefni mannsins sem þeir 

kölluðu FOXP2. Vísindamenn náðu að sýna fram á tengsl stökkbreytingar í geninu 

við málkvilla sem fannst hjá fjölskyldu í Bretlandi. Meirihluti fjölskyldumeðlimanna 

með stökkbreyta genið átti í erfiðleikum með að mynda málhljóð og bera fram orð. 

Einnig áttu þeir í erfiðleikum með málfræðina, t.d. að beygja orð og mynda setningar. 

Ekki er fyllilega vitað hvernig FOXP2 hefur áhrif á hæfileika mannsins til að læra 

mál og málfræði en víst þykir að þeir sem hafa gallað FOXP2-gen geta ekki nýtt sér 

tungumál sem tæki til tjáningar. Þessir einstaklingar hafa, líkt og apar og önnur dýr, 

ekki nægilega stjórn á fínhreyfingum í andliti og munnholi. Talið er að breytingar 

sem hafa orðið á FOXP2-geninu í mönnum hafi leitt til þess að þeir þróuðu með sér 

flókna málfræði og fengu stjórn á fínhreyfingum sem gera okkur mannfólkinu kleift 

að mynda málhljóð.11 Uppgötvun FOXP2-gensins bendir til þess að kenning Skinners 

um að tungumál lærist með eftirhermu og styrkingu, standi höllum fæti gagnvart 

kenningu Chomskys, um að máltökuhæfileiki barna sé meðfæddur. Fundur 

málgensins hefur sannað að mannfólkið hafi meðfædda eiginlega til að læra tungumál 

líkt og Chomsky hélt fram árið 1957.  

 

2.3 Næmisskeið og flokkamiðuð skynjun 
Öllum er eðlislægt að nema og tileinka sér tungumál. Rannsóknir hafa sýnt að 

tímabilið frá fæðingu fram að kynþroska er það tímabil sem börnum gengur best að 

nema tungumál. Þetta tímabil er jafnan kallað máltökuskeið eða næmiskeið (e. critical 

period) í máltöku. Börnum eru sett ákveðin tímamörk í máltöku og ef barn lærir ekki 

tungumál á þessu umrædda tímabili er ekki hægt að segja að það eigi sér neitt 

móðurmál. Flest börn hafa náð valdi á móðurmáli sínu um 4-6 ára aldur og eru orðin 

altalandi þótt þau eigi enn eftir að öðlast meiri orðaforða og tileinka sér sumar reglur 

málsins.12  

                                                      
10 Shaffer (2002:346). 
11 Enard o.fl. (2002:869-872) og Lai o.fl. (2001:519-23). 
12 Sigríður Sigurjónsdóttir (2013:18) og (2000:30-32).  
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  Rannsóknir á heyrnarlausum einstaklingum sem ólust upp án þess að læra 

táknmál benda til þess að þeir sem byrja að nema táknmál eftir 4-6 ára aldur hafi 

misst af einhverju þegar þeir hefja loks táknmálsnám. Þessir einstaklingar virðast 

ekki ná fullum tökum á táknmáli sinnar þjóðar byrji þeir að læra það svona seint en 

þess er vert að geta að táknmál hverrar þjóðar er fullgilt mál sem lýtur sömu 

lögmálum og talað mál. Sömu sögu má segja um heyrandi einstaklinga sem alist hafa 

upp án samneytis við aðra menn. Málnotkun þess fólks sem lærir fyrsta mál sitt eftir 

4-6 ára aldur, og þá sérstaklega eftir að máltökuskeiðinu lýkur algjörlega á 

táningsaldri, verður alltaf mjög óeðlileg. Þessir einstaklingar fylgja til að mynda ekki 

málfræðireglum sem börn sem læra mál á máltökuskeiði virða alltaf. Þeir tala því 

mjög bjagað og ófullkomið mál, eru ekki færir um að fylgja reglum um orðaröð og 

mynda gjarnan setningar sem mörgum finnast rangar. Sem dæmi um þetta má nefna 

bandarísku stúlkuna Genie sem ólst upp í algjörri einangrun til 13 ára aldurs og náði 

þrátt fyrir mikla þjálfun aldrei tökum á orðaröð enskrar tungu. Hún notaði 

afbrigðilegar setningar á borð við: Buy man milk og Milk buy man, í staðinn fyrir 

eðlilega setningargerð líkt og: The man bought milk. Bent hefur verið á að máltaka sé 

grundvöllur þess að barn þroskist eðlilega og ef máltaka barna gangi ekki sem skyldi 

geti það haft áhrif á heila þeirra. Fái börn ekki næga málörvun á máltökuskeiði getur 

verkaskipting heilahvelanna raskast og þar með starfsemi heilans.13 

Máltökuskeið barna hefst í raun áður en þau fæðast því eftir að fóstrið fer að 

heyra í móðurkviði lærir það að þekkja rödd móður sinnar. Börn byrja því mjög 

snemma að vinna úr málhljóðum í umhverfi sínu en þeim virðist vera eðlislægt að 

greina á milli málhljóða og annarra hljóða í umhverfinu og skynja hljóðkerfislegan 

mun. Strax frá fæðingu vilja börn eiga í samskiptum við fólk en þau greina mannfólk 

frá öðrum verum og hlutum í umhverfinu og bregðast við svipbrigðum og raddblæ 

fólks. Nýfædd börn hafa hæfileika til þess að greina mál í nokkra hljómfallsflokka. 

Þannig geta börn greint á milli tungumála eins og frönsku, ensku og japönsku sem  

tilheyra hvert sínum hljómfallsflokknum. Börn glata þessum hæfileika að einhverju 

leyti og við fimm mánaða aldur geta þau ekki greint á milli jafn margra erlendra mála 

og áður. Börn eru þá orðin sérhæfðari í því að greina á milli mála sem tilheyra sama 

hljómfallsflokki og móðurmál þeirra. Þróun hljóðskynjunar og hljóðmyndunar 

ungabarna er frá hinu almenna til hins sérhæfða. Börn skynja og mynda öll möguleg 

                                                      
13 Sigríður Sigurjónsdóttir (2013:18) og (2000:30-32). 
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málhljóð til að byrja með en þessi hæfni þeirra dvínar smám saman. Börn eru því fær 

um að hafa öll tungumál sem til eru að móðurmáli en við eins árs aldurinn hafa þau 

lagað sig að hljóðkerfi móðurmáls síns sem þá þegar hefur haft mótandi áhrif á 

hljóðþróun þeirra.14 

Rannsóknir hafa sýnt að talskynjun ungabarna er flokkamiðuð. Með 

flokkamiðaðri talskynjun er átt við að sundurgreining málhljóða fylgi flokkun þeirra. 

Menn skynja mun mismunandi hljóðana (e. phonemes) en ekki mun á sama 

hljóðaninu þó að sami munur sé á myndun hljóðanna í báðum tilfellum. Árið 1971 

komust Peter Eimas og samstarfsmenn hans að því að mánaðargömul ungabörn 

skynja mun á rödduðu b og órödduðu p en þau gera ekki greinarmun á mismunandi 

afbrigðum raddaðs b eða óraddaðs p þó að um sé að ræða sama hljóðeðlisfræðilega 

muninn þegar öll þessi hljóð eru mynduð. Fleiri rannsóknir hafa sýnt að ungabörn 

hafa hæfileika til þess að skynja mun fjöldamargra hljóðana. Ef móðurmál barnsins 

nýtir sér meðfædda aðgreiningu hljóða þá heldur barnið áfram að greina á milli 

þeirra. Ef ekki er gerður greinarmunur á þessum hljóðum í móðurmálinu þá hættir 

barnið hins vegar að skynja mun á hljóðunum. Til dæmis má nefna að ungabörn gera 

greinamun á hljóðunum l og r í tali. Fullorðnir Íslendingar greina enn á milli þessara 

hljóða sem sést t.d. á því að orðin lopi og ropi hafa mismunandi merkingu. Fullorðnir 

Japanir skynja aftur á móti engan mun á þessum hljóðum því í þeirra huga er ekki 

merkingarbær munur á þessum hljóðum þar sem l og r eru afbrigði sama hljóðansins í 

japönsku. Á milli 6-12 mánaða aldurs hætta japönsk börn að greina á milli þessara 

hljóða og þegar þau ná fullorðinsaldri heyra þau engan mun á l og r. Ætla mætti að 

þessi hæfileiki flýti fyrir máltöku barna þar sem þau þurfa ekki að tileinka sér þær 

hljóðkerfislegu aðgreiningar sem eru þeim meðfæddar.15 

 

2.4 Fyrstu mánuðirnir í máltöku barna 
Fyrstu hljóðin sem nýfædd börn gefa frá sér eru grátur, hósti og ropi en auk þess geta 

sérhljóðar ratað með. Fyrstu tvo til þrjá mánuðina taka börn miklum framförum og 

byrja að sýna frumkvæði í samskiptum og viðbrögðum. Börn byrja einnig að tjá 

mismunandi líðan og tilfinningar með hinum ýmsu hljóðum ásamt því að byrja að 

brosa. Með brosi sýna börn ótvíræðan áhuga á öðru fólki og því er fyrsta bros barns 
                                                      
14 Sigríður Sigurjónsdóttir (2002:6-7). 
15 Sigríður Sigurjónsdóttir (2002:6-10). 
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oft stór stund í lífi foreldra og fjölskyldumeðlima. Tveggja til þriggja mánaða börn 

hafa lært að þau geta komið samskiptum af stað en einnig forðast þau. Börn á þessum 

aldri hafa einnig áttað sig á því að þau hafa áhrif á viðbrögð annara.16  

Á milli fjögurra og átta mánaða aldurs fara börn að hjala. Þau eru þá farin að 

uppgötva sína eigin rödd og möguleika hennar. Þegar börn hjala mynda þau í fyrstu 

stök sérhljóð og samhljóð sem síðan þróast yfir í atkvæði gerð úr sérhljóðum og 

samhljóðum. Í framhaldi af þessu byrja börn að endutaka þessi atkvæði og mynda 

runu sérhljóða og samhljóða svo sem: mamamama og babababa. Á hjalstiginu 

mynda börn ýmis hljóð sem ekki eru notuð í móðurmáli þeirra, t.d. mynda íslensk 

börn rödduð lokhljóð sem fyrirfinnast ekki í málinu. Fjögurra til átta mánaða gömul 

börn eru orðin móttækileg fyrir barnalögum og leikjum en smám saman læra þau að 

skiptast á athöfnum og hljóðum í leik.17 

  Við 8-10 mánaða aldur hafa börn lagað sig að hljóðkerfi móðurmáls síns en á 

þessum aldri er það farið að setja áberandi svip á hjal barnsins. Börn fara að nota 

hljóðin sem þau gefa frá sér á markvissari hátt sem gefur til kynna að samskiptahæfni 

þeirra hafi vaxið og þroskast. Á þessum aldri hljóma börn í fyrsta skipti eins og þau 

séu að reyna að mynda orð þegar þau byrja að setja saman sérhljóða og samhljóða. 

Orð eins og mamma og pabbi koma fram á þessu stigi en þau eru oft talin 

merkingarlaus í fyrstu þar sem orðin eru sett saman úr ma-ma-ma eða pa-pa-pa-babli. 

Börn þróa sig áfram með fjölbreyttu babli og ýmsum hljóðum en smátt og smátt tekst 

þeim að mynda ný og fleiri orð.18 Flest börn á aldrinum 8-12 mánaða eru byrjuð að 

mynda eiginleg orð en 15 mánaða gömul börn hafa mörg í kringum tíu orð í 

orðaforða sínum. Eftir 15 mánaða aldur gerast hlutirnir hratt en 18 mánaða börn geta 

lært allt að tvö orð á dag. Algengt er að börn byrji að mynda sínar fyrstu setningar í 

kringum 18-24 mánaða aldur eða þegar þau hafa náð í kringum fimmtíu orðum í 

orðaforða sinn. Í fyrstu mynda börnin tveggja orða setningar líkt og: ,,mommy here” 

og ,,that mine” en þegar þau fara að mynda lengri setningar er algengt að þau sleppi 

ýmsum beygingarendingum og smáorðum, t.d. ,,mommy drop dish”. Við þriggja ára 

aldur hafa flest börn náð tökum á setningargerð og oft jafnast setningar þriggja ára 

barna á við setningar fullorðinna en ekki verður fjallað nánar um það hér. 19 

                                                      
16 Menn og Stoel-Gammon (2005:77-80) og Reddy (1999:25-30). 
17 Menn og Stoel-Gammon (2005:77-80) og Reddy (1999:25-30). 
18 Menn og Stoel-Gammon (2005:77-80) og Reddy (1999:25-30). 
19 O’Grady (2005:2-3). 
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3. Tví- og þrítyngi 

3.1 Skilgreiningar á tvítyngi  
Skilgreiningar fræðimanna á tvítyngi eru næstum því jafn ólíkar og þær eru margar. 

Bandaríski formgerðarsinninn Leonard Bloomfield skilgreindi tvítyngi árið 1933 í 

einu fyrsta ritinu sem til er um það efni. Bloomfield taldi að einstaklingur væri 

tvítyngdur ef hann kynni skil á tveimur tungumálum til jafns við innfædda. Til að 

uppfylla þessar kröfur Bloomfields þyrfti viðkomandi einstaklingur að hafa lært bæði 

tungumálin í bernsku og hafa þau bæði sem móðurmál. Þess má geta að flestir 

spekingar um tvítyngi eru ósammála þessari skilgreiningu Bloomfields. Meirihluti 

fræðimanna telur að einstaklingur geti talist tvítyngdur tali hann tvö tungumál þótt 

hann tali þau ekki til jafns við innfædda.20 

Í víðustu merkingu orðsins er tvítyngi það þegar einstaklingur hefur vald á 

tveimur tungumálum. Þó þarf færnin í hvoru tungumáli fyrir sig ekki að vera jafn 

mikil.21 Fræðimaðurinn Einar Haugen skilgreindi hugtakið tvítyngi nokkurn veginn 

svona í bók sinni The Norwegian Language in America. A study in Bilingual 

Behaviour sem kom út árið 1953. Hann hélt því fram að hægt væri að tala um 

tvítyngi ef einstaklingur gæti myndað heilar merkingabærar setningar á öðru máli en 

móðurmáli sínu.22 Samkvæmt þessari skilgreiningu gæti meirihluti fólks talist 

tvítyngt því flestir kunna eitthvað örlítið í öðru tungumáli en sínu eigin móðurmáli. 

Eins og sjá má eru Haugen (1953) og Bloomfield (1933) á öndverðum meiði í 

skilgreiningum sínum og gefur það til kynna hversu ósammála fólk er um það hvenær 

einstaklingur getur talist tvítyngdur.  

Birna Arnbjörnsdóttir er einn þeirra íslensku fræðimanna sem hefur fjallað um 

tvítyngi. Hún telur að ekki sé hægt að skilgreina tvítyngi út frá máltöku, málnotkun 

eða málfærni því tvítyngdir einstaklingar hafi ekki allir lært málin samtímis né hafi 

þeir jafndreifða og stöðuga málnotkun. Til að mynda noti fólk í mörgum 

málsamfélögum tvö eða fleiri tungumál að jafnaði í hinu daglega lífi. Skiptingin getur 

verið landfræðileg eins og þekkist í Sviss, Belgíu, Kanada og fjölmörgum ríkjum 

Afríku og Asíu þar sem þjóðríki voru stofnuð án tillits til þeirra málsamfélaga sem 

fyrir voru í löndunum. Þá geta meiri- og minnihlutamál einnig þrifist á sama 
                                                      
20 Þórdís Gísladóttir (2004:144-147). 
21 Birna Arnbjörnsdóttir (2000:11). 
22 Haugen E. (1953:7). 
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landsvæði á sama tíma en þá er annað málið oft talið opinbert tungumál en hitt ekki. 

Þetta á við um ensku og spænsku í Bandaríkjunum og ensku og bantu-tungumál í 

Suður-Afríku, svo dæmi séu nefnd. Einnig eru til lönd sem nota eitt mál á opinberum 

vettvangi en annað heima við eins og t.d. í Hong Kong og Singapore.23 

Þórdís Gísladóttir hefur einnig skrifað talsvert um tvítyngi. Hún telur 

skilgreiningu almennings á tvítyngi vera á þá leið að einstaklingur verði að geta tjáð 

sig jafn vel á báðum tungumálunum og eintyngdur einstaklingur tjáir sig á sínu 

móðurmáli.24 Því er ekki að neita að þessi skilgreining Þórdísar er fremur lík 

fyrrnefndri skilgreiningu Bloomfields á tvítyngi sem gefur það í skyn að einstaklingar 

verði nánast að hafa bæði málin að móðurmáli til að geta talist tvítyngdir.  

Nú þegar nokkur dæmi hafa verið tekin um skilgreiningar fræðimanna á 

tvítyngi er nokkuð ljóst að þær eru fremur ólíkar. Hægt er að skipta skilgreiningum 

fræðimanna á tvítyngi í fjóra flokka, sjá (1).  

 

(1) 

a. Upprunaviðmið: Sá sem kallast skal tvítyngdur verður að hafa lært tvö 

tungumál jöfnum höndum í uppvexti. 

b. Kunnáttuviðmið: Tvítyngið er mælt í eins konar kvarða. Tvítyngdur 

einstaklingur getur verið allt frá því að vera nýbyrjaður að tala mál og upp 

í að vera „fullnuma“. Einstaklingurinn er einfaldlega staddur á einhverjum 

ákveðnum stað á kvarðanum á hverjum tíma.  

c. Notkunarviðmið: Skoðað er hvaða tungumál viðkomandi er fær um að 

nota við ólíkar aðstæður samkvæmt kröfum samfélagsins. 

d. Viðhorfsviðmið: Gengið er út frá viðhorfi einstaklingsins og sjálfsmynd 

hans, eða viðhorfi annarra til viðkomandi. Ýmist er það svo að 

manneskjan skilgreinir sjálfa sig sem tvítyngda eða hún er skilgreind 

þannig af öðrum.25 

 

Eins og sjá má á þessu fjórum flokkum er stigsmunur á viðmiðum fræðimanna sem 

rannsaka tvítyngi. Til að mynda væri hægt að flokka kenningar Bloomfields og 

Þórdísar Gísladóttur í upprunaviðmiðsflokkinn en kenningar Birnu Arnbjörnsdóttur 
                                                      
23 Birna Arnbjörnsdóttir (2008:17-18). 
24 Þórdis Gísladóttir (2004:144-145). 
25 Þórdis Gísladóttir (2004:146). 
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ættu frekar heima í kunnáttuviðmiðsflokknum. Kenningar Haugens ættu hins vegar 

heima í notkunarviðmiðsflokknum. 

 

3.2 Samhliða máltaka og máltaka viðbótarmáls  
Börn verða tvítyngd á ýmsa vegu. Algengt er að börn læri tvö (eða fleiri) mál á sama 

tíma allt frá fæðingu (e. simultaneuos bilingualism). Þau börn sem ganga í gegnum 

samhliða máltöku meðtaka tungumálin í mismunandi formum frá mismunandi 

aðilum, allt frá fjölskyldumeðlimum til starfsfólks leikskóla. Þessi börn skiptast 

jafnan í tvo hópa, sjá (2).  

 

(2) 

1. Meirihlutahóp sem talar það tungumál sem er ríkjandi í samfélaginu. 

2. Minnihlutahóp sem talar mál sem lítill hluti samfélagsins notar. 

 

Dæmi um hið fyrrnefnda eru til að mynda íslenskir krakkar sem eiga heima hér á 

landi en annað foreldrið er af erlendum uppruna. Barnið mun þar af leiðandi læra 

annað tungumál sitt í gegnum erlenda foreldrið og fjölskyldu þess. Sé barnið 

hinsvegar búsett erlendis með íslenskum foreldrum sínum er það dæmi um barn sem 

er hluti af hinum síðarnefnda minnihlutahóp.26 

 Eins og gefur að skilja er hætta á því að tvítyngd börn noti tungumálið sem er 

ríkjandi í samfélaginu mun meira en annað tungumál sitt. Íslensk börn sem eru búsett 

með foreldrum sínum t.d. í Bandaríkjunum eru líkleg til að nota íslenskuna einungis 

innan veggja heimilisins en ensku undir öllum öðrum kringumstæðum. Þetta er 

sérstaklega algengt eftir að krakkar byrja í skóla erlendis. Því er mikilvægt fyrir 

foreldra og forráðamenn að gera börnunum keift að nota íslensku við sem flestar 

aðstæður til að annað málið taki ekki alveg yfir. Takist foreldrum að styðja við og 

rækta notkun barnanna á minnihlutatungumálinu aukast líkurnar á því að börnin nái 

góðum tökum á báðum tungumálunum.27 

Einnig er hægt að verða tvítyngdur með því að læra tungumálin hvort á eftir 

öðru. Þessi tegund tvítyngis er oft kölluð máltaka annars máls eða máltaka 

                                                      
26 Pence og Justice (2008:298-299) 
27 Pence og Justice (2008:299) 
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viðbótarmáls (e. sequential bilingualism).28 Þegar barn verður tvítyngt á þennan máta 

er algengt að það nái ágætis tökum á móðurmáli sínu áður en annað málið bætist við. 

Nokkrar ástæður geta verið fyrir þessari tegund tvítyngis en sumir foreldrar ákveða 

einfaldlega að barnið eigi að ná ákveðnum tökum á fyrra máli sínu áður en það byrjar 

að læra það seinna. Einnig getur verið að fjölskylda flytjist til útlanda með barn sem 

þegar hefur náð tökum á einu máli en þarf að læra nýtt tungumál í nýju samfélagi. 

Vert er að nefna að líkt og hjá tvítyngdum börnum sem læra málin samhliða er líklegt 

að börn sem læra tungumálin hvort á eftir öðru lendi í því að annað tungumálið verði 

ríkjandi. Því þarf að huga að því að rækta bæði tungumál þessara barna svo þau nái 

góðum tökum á báðum málunum.29 

Börn sem verða tvítyngd með máltöku viðbótarmáls eru stundum talin dálítið 

sein til máls á seinna tungumálinu sem þau nema. Þessi börn ganga gjarnan í gegnum 

fjögurra stiga ferli. Á fyrsta stiginu reynir barn að tjá sig á móðurmálinu í ókunnugu 

málumhverfi þar sem fáir eða enginn skilur það. Þegar barninu verður ljóst að fáir 

skilja það tekur annað stigið við eða hið svokallaða ,,þögla tímabil”. Á þessu tímabili 

tjáir barnið sig mjög lítið og stundum alls ekkert við þá sem tilheyra hinu nýja 

málsamfélagi þeirra. Barnið er þess í stað að hlusta á nýja tungumálið og reyna að 

átta sig á því. Á meðan barnið meðtekur nýja málið þá æfir það sig í framburði 

einstakra orða yfirleitt í einrúmi eða þá mjög hljóðlátt. Á ,,þögla tímabilinu” nota 

börn bendingar, svipbrigði og önnur tjáskipti til að gera sig skiljanleg. Misjafnt er 

hvað börn eru lengi á þessu öðru stigi ferlisins en til eru dæmi um það að þau tjái sig 

ekkert á nýja tungumálinu vikum og jafnvel mánuðum saman. Á þriðja stigi ferlisins 

rjúfa börn þetta ,,þögla tímabil” og byrja að nota nýja tungumálið í skeytastíl. Þau 

byrja þá að nota nokkur inntaksorð, t.d. nafnorð og sagnorð, sem eru yfirleitt óbeygð. 

Á þessu stigi hafa börnin ekki getu til að mynda setningar af sjálfsdáðum en hafa náð 

tökum á einföldum orðum eins og já, nei og takk. Á fjórða stigi ferlisins hefur barnið 

náð góðum tökum á nýja málinu og getur gert sig skiljanlegt. Samt eiga 

einstaklingarnir eftir að fínpússa mál sitt auk þess að bæta við orðaforða sinn. Vert er 

að geta þess að þriðja og fjórða stig þessa ferlis minna um margt á máltöku 

eintyngdra barna (sbr. kafla 2.4).30 

                                                      
28 Elín Þöll Þórðardóttir (2007:108) 
29 Pence og Justice (2008:299-302). 
30 Þóra Másdóttir (2000:11) og Tabors (1997:40-69). 
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Stundum bætist við fimmta stigið í ferlinu hjá börnum sem taka annað mál en 

það felur í sér að barnið tapi móðurmáli sínu og missi þar af leiðandi forskotið sem 

felst í því að vera tvítyngdur einstaklingur. Þetta gerist eins og gefur að skilja 

einungis ef ekki er lögð rækt við að viðhalda móðurmáli barnsins en það fer mjög 

eftir félagslegum aðstæðum hvers og eins. Jafnan er litið á þetta fimmta stig sem 

slæma þróun þar sem annað málið byggir alltaf á því fyrsta.31 

 

3.3 Móðurmál og virkt tvítyngi 
Það tungumál sem börn nema fyrst á lífsleiðinni er kallað móðurmál. Þótt málið sé 

kennt við móðurina þarf ekki endilega að vera svo að barnið læri málið af henni. 

Móðurmálið er ekki undantekningalaust sterkasta mál barnsins á lífsleiðinni en börn 

geta átt tvö móðurmál ef foreldrar þess eiga hvort sitt móðurmálið.32 Ef börn læra 

annað tungumál eftir að hafa lært móðurmálið er góð undirstaða móðumálsins 

mikilvægt atriði. Börn sækja í öryggi móðurmáls síns þegar þau byrja að nema annað 

tungumál. Þau sækja t.d. styrk í setningafræði, hljóðkerfisfræði, beygingarfræði og 

orðaforða. Börn öðlast ákveðna þekkingu og grunn er þau læra móðurmál sitt og sá 

grunnur nýtist þeim þegar þau læra annað mál. Móðurmálið verður því alltaf sá 

grunnur sem einstaklingar byggja máltöku annars máls á. Þegar einstaklingar hafa 

svo náð tökum á móðurmáli sem og öðru máli styðja málin hvort við annað og vinna 

saman. 33 

 Ef börn eiga sér tvö móðurmál sem þau nota reglulega og fá nægilegt innlegg 

eða ílag úr málumhverfi sínu þá er talað um að tvítyngið sé virkt.34 Einnig er talað um 

að einstaklingar geti verið með samhliða tvítyngi eins og rætt var um í kafla 3.2. 

Samhliða tvítyngi er þegar barn lærir tvö tungumál samhliða frá fæðingu og svipar 

það því til virks tvítyngis.35 Það er ekki hægt að neita því að börn sem alast upp í 

þannig umhverfi öðlast gríðarlegt forskot á eintyngda jafnaldra sína. Til að mynda er 

ólíklegt að eintyngdur unglingur sem lærir annað mál í grunn- eða menntaskóla fái 

jafngott innsæi í tungumálið og tvítyngt barn, sama hversu vel honum gengur að læra 

erlend mál eða hvernig kennslu hann fær. Börn með virkt tvítyngi skilja eðli 

                                                      
31 Þóra Másdóttir (2000:11) og Tabors (1997:40-69). 
32 Elín Þöll Þórðardóttir (2007:102-104). 
33 Genesee ofl. (2004:130-141). 
34 Birna Arnbjörnsdóttir (2000:11-12). 
35 Þórdis Gísladóttir (2004:148). 
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tungumála mun betur og fá innsæi í tvo ólíka menningarheima.36 Því má svo bæta við 

að börn með virkt tvítyngi eru með meiri orðaforða samanlagt í báðum málum og 

virðast víðsýnni en eintyngd börn (sjá nánari umfjöllun í fjórða kafla).37  

 Rannsóknir benda til að það sé betra fyrir innflytjendur að halda í móðurmál 

sitt í stað þess að reyna að skipta algjörlega um tungumál í nýju landi og 

málumhverfi. Með því að halda í móðurmál sitt stuðla innflytjendurnir því að virku 

tvítyngi þar sem þeir og börn þeirra geta notað tvö tungumál í tveimur 

menningarheimum.38 Glati börn hinsvegar móðurmáli sínu getur það haft slæmar 

afleiðingar í för með sér, t.d. í sambandi við læsi barnanna og ýmiss félagsleg 

vandamál geta komið upp á yfirborðið. Mikilvægt er að börn læri að lesa á 

móðurmáli sínu því þau læra ekki að lesa á öðru tungumáli heldur yfirfæra þau 

lestrarkunnáttu sína yfir á annað mál sitt. Víki móðurmálið fyrir nýju máli bitnar það 

á samskiptahæfni barnanna auk þess sem börn geta átt í erfiðleikum með tjáskipti við 

fjölskyldumeðlimi. Ekki má heldur gleyma því að tungumálið er stór partur af 

menningararfi og sjálfsmynd einstaklinga og því getur móðurmálsmissir haft slæm 

tilfinningaleg áhrif á þá.39  

 

3.4 Þrítyngi og einkenni þess 
Þrítyngi er eins og orðið gefur til kynna þegar einstaklingur getur talað og skilið þrjú 

mismunandi tungumál. Þrítyngisrannsóknir eru tiltölulega nýjar af nálinni en á síðasta 

áratug hefur þeim þó fjölgað talsvert þótt ýmis vandkvæði séu þar á. Eins og 

fræðimennirnir Charlotte Hofmann og Anat Stavans (2007) benda á getur það reynst 

þrautinni þyngri að rannsaka þrítyngt fólk. Rannsakendur eiga oft í vandræðum með 

að túlka gögnin sem þeir eru með í höndunum en oft er það vegna þess að ekki finnast 

viðeigandi einstaklingar til samanburðarrannsóknar. Þar sem þrí- og tvítyngi eru mjög 

skyld fyrirbæri hafa margir af þeim fræðimönnum sem skilgreint hafa þrítyngi sett 

skilgreiningar á því undir sama hatt og skilgreiningar á tvítyngi. Skilgreiningar 

þrítyngis vilja því litast af skilgreiningum tvítyngis en margir hafa litið svo á að 

þrítyngi sé einskonar ,,framlenging” á tvítyngi. Hoffmann er ein af þeim sem hefur 

                                                      
36 Birna Arnbjörnsdóttir (2000:11-12). 
37 Cummins (2001:15-20). 
38 Birna Arnbjörnsdóttir (2008: 63). 
39 Elín Þöll Þórðardóttir (2007:112-115). 
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rannasakað þrítyngi og reynt að skipa því sess í umræðunni en hún nefnir fimm 

ástæður fyrir því að einstaklingur verði þrítyngdur, sjá (3).40 

 

(3) 

1. Börn sem eiga tvö móðurmál sem þó eru önnur en tungumál þess lands sem 

þau búa í.  

2. Börn sem alast upp í tvítyngdu samfélagi en tungumálið sem foreldrarnir (eða 

foreldri) tala við þau er annað en tungumál samfélagsins.  

3. Tvítyngdir einstaklingar sem læra erlent mál í skólakerfinu. 

4. Tvítyngdir einstaklingar sem verða þrítyngdir eftir að hafa flutt til annars 

lands. 

5. Börn sem alast upp í þrítyngdu samfélagi.41 

 

 

Eins og gefur að skilja eru aðstæður einstaklinga ólíkar og margir gætu talist á milli 

flokka. Sumir tilheyra fleirum en einum flokk en fimmti flokkur er þó talsvert 

fjölmennari en hinir. 

Líkt og tvítyngdir nota þrítyngdir einstaklingar málvíxl (sjá nánar um málvíxl í 

kafla 4.1). Tví- og þrítyngdum einstaklingum finnst ekkert eðlilegara en að skipta á 

milli tungumála þegar þeir eiga í samskiptum hver við annan. Þar liggur megin 

munurinn í samskiptum eintyngdra og þeirra sem eru tví- eða fjöltyngdir. Tvítyngdur 

einstaklingur sem er á tali við eintyngdan lokar alveg á annað tungumál sitt á meðan á 

samtalinu stendur. Annað er uppi á teningnum þegar tvítyngdir einstaklingar sem eiga 

sömu móðurmálin talast við en þá eru þeir með opið fyrir bæði tungumálin í einu og 

geta skipst á að nota þau. Ferlið verður svo enn flóknara þegar þrítyngdir 

einstaklingar eiga í hlut en erfitt getur verið að útskýra hvernig þeir ,,opna” eða 

,,loka” á tungumál sín og hvernig þeir ákveða hvaða tungumál á að virkja hverju 

sinni.42 

 Oft er það tilfellið að þrítyngd börn sem eru á máltökuskeiðinu læra eitt 

tungumálið hraðar en hin tvö. Umhverfis- og félagslegir þættir leika þar stórt hlutverk 

en oft er það þannig að foreldrar tala og leggja meiri áherslu á eitt málanna þriggja á 
                                                      
40 Hoffmann og Stavans (2007:55-60) og Yang og Hua (2010:105-109). 
41 Hoffmann (2001:3-4). 
42 Hoffmann og Stavans (2007:55-60) og Hoffmann, Yang og Hua (2010:105-109). 
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kostnað hinna. Einnig getur það mál sem er ríkjandi í málumhverfi barnsins orðið það 

mál sem barnið nær fyrst tökum á, eins og greint var frá í kafla 3.2. Rannsóknir á 

þrítyngi benda til þess að þrítyngdir einstaklingar noti eitt mála sinna mun minna en 

hin tvö. Þetta er þó ekki eingöngu bundið við þrítyngda einstaklinga því einnig er 

algengt að tvítyngdir einstaklingar noti annað tungumál sitt mun meira en hitt. Þótt 

einstaklingar tali reiprennandi tvö eða fleiri tungumál er algengt að kunnátta þeirra á 

málununum sé ekki jafn mikil og vilja margir meina að hnífjöfn kunnátta á tveimur 

eða fleiri tungumálum fyrirfinnist ekki. Sem dæmi má nefna að margir íslenskir 

námsmenn sem hafa lært erlendis eiga auðveldara með að tjá sig um fræðasvið sitt á 

erlenda málinu þótt íslenskan sé þeim að öðru leyti tamari.43 

Til eru mörg dæmi um það að þrítyngt fólk fari að efast um hæfni sína í einu 

eða fleirum af tungumálum sínum og hætti jafnvel alfarið að nota þau. Tungumálið 

eða tungumálin sem þessir einstaklingar hætta að nota eru oftast það eða þau mál sem 

þeir eru hvað veikastir í en oft eru þetta einstaklingar sem geta talist vera í 1.flokki 

Hoffmanns í (3).44 

 

3.5 Munur á málþroska ein- og tvítyngdra barna 
Því var lengi vel haldið fram að það bitnaði á málþroska og máltöku barna að læra 

tvö eða fleiri tungumál í senn í stað eins. Seinni tíma rannsóknir hafa aftur á móti leitt 

í ljós að tvítyngd börn sem læra tvö tungumál samhliða læra þau á svipaðan hátt og 

eintyngd börn tileinka sér móðurmál sitt. Almennur þroski, vitsmunaþroski, 

félagsskilningur og samskiptahæfni ein- og tvítyngdra barna er að jafnaði mjög 

sambærileg en málfræðiatriði lærast í nokkurn veginn sömu röð hjá ein- og 

tvítyngdum. Hraði máltökunnar er þó ekki alltaf sá sami hjá þessum börnum en hann 

er háður mörgum mismunandi þáttum. Tvítyngd börn sem læra tvö tungumál 

samhliða bæta nýjum orðum við á hvoru máli fyrir sig mun hægar en eintyngd börn 

sem tala sömu mál. Þetta hlýtur að teljast eðlilegt þar sem tvítyngd börn þurfa að 

deila tíma sínum og athygli á milli málanna tveggja sem þau eru að læra. Eintyngd 

börn þurfa aftur á móti einungis að læra eitt mál sem þau helga allan sinn tíma. Ef 

samanlagður orðaforði beggja tungumála tvítyngdra barna er skoðaður kemur í ljós 

að hann virðist vera meiri en orðaforði þeirra eintyngdu á sínu máli. Því þarf að gæta 
                                                      
43 Elín Þöll Þórðardóttir (2007:103). 
44 Hoffmann (2001:5-10). 



 
 
 

20 

þess að meta ekki málþroska tvítyngdra barna eingöngu út frá öðru tungumálinu 

heldur þarf að taka bæði málin inn í myndina. Sé einungis annað tungumál tvítyngda 

barnsins metið í málþroskaprófum gefur það þar af leiðandi ófullnægjandi mynd af 

raunverulegum orðaforða og málþroska þess. Réttmætt mat á málkunnáttu barna ætti 

því að taka mið af báðum málunum. 

Sannað hefur verið að tvítyngi sem slíkt veldur ekki málþroskaröskunum né 

eykur það á alvarleika slíkra raskana. Einnig benda rannsóknir til þess að ungum 

börnum með málþroskaraskanir gangi sambærilega í tvítyngdum og eintyngdum 

leikskólum. Þá hefur verið sýnt fram á það að málnotkun tvítyngdra barna með 

sértæka málþroskaröskun einkennist ekki af fleiri villum eða annars konar 

villutegundum en málnotkun eintyngdra barna með málþroskaröskun. Rannsóknir á 

börnum með Downs-heilkenni sýna að málþroski ein- og tvítyngdra barna með 

heilkennið er sambærilegur en það er enn eitt dæmið um að munur á málþroska ein- 

og tvítyngdra barna er mjög lítill. Engar rannsóknir hafa bent til þess að 

málþroskaraskanir standi í beinum tengslum við það að börn séu tvítyngd.45  

4. Málblöndun og fordómar  

4.1 Málblöndun og málvíxl 
Margir fræðimenn eru sammála um að tvítyngd börn haldi málunum aðskildum að 

mestu leyti. Þó verður einhverskonar samspil á milli málanna hjá börnum sem birtist í 

því að þau blanda málunum saman.46 Málblöndun er algeng í máli tvítyngdra barna, 

sem og fullorðinna, hvort sem þau hafa lært málin samhliða eða hvort á eftir öðru. Í 

fyrstu er algengt að börn víxli hljóðum innan orða. Dæmi um það er ensku- og 

spænskumælandi barn sem ber fram enska orðið ,,he” með [x] hljóði svo það líkist 

,,ch” hljóðinu í nafninu Bach en ástæða þess er að [h] er ekki til í spænsku . Síðar fara 

börn að blanda orðum á milli setninga og víxla jafnvel heilu orðasamböndunum.47 

Dæmi um þetta er þegar ensku- og spænskumælandi barn segir: ,,but you could ask 

papi and mami to see if you could come down.”48 Í þessari setningu notar barnið 

                                                      
45 Elín Þöll Þórðardóttir (2007:105-117). 
46 Elín Þöll Þórðardóttir (2007:105-106). 
47 Pence og Justice (2008:300-301). 
48 Zentella (1997:31). 
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spænsku orðin yfir ,,pabbi (s. pabi)” og ,,mamma (s. mami)” í stað þeirra ensku og 

víxlar þar með orðum milli tungumála inn í setningu.49  

 Fræðimennirnir Khara L. Pence og Laura M. Justice nefna að börn noti 

málblöndun af þremur ástæðum. Í fyrsta lagi noti börn málblöndun til þess að fylla 

inn í málfræðilegar eyður eða þá eyður í orðaforða þeirra. Börn nota málblöndun 

fremur þegar þau tjá sig á veikara tungumálinu og draga þá fram styrkleika sinn í 

hinu tungumálinu til að hjálpa sér. Börn nota jafnframt málblöndun þegar þau þekkja 

ekki hliðstætt orð á öðru hvoru tungumálinu en þá skiptir ekki máli hvort þau eru að 

nota veikara eða sterkara tungumál sitt. Í öðru lagi nota börn málblöndun til að leggja 

áherslu á mikilvægi þess sem þau eru að segja. Í þriðja lagi nota börn málblöndunina 

í samræmi við hefðir samfélagsins en í sumum samfélögum er talið við hæfi að nota 

málblöndun til að sýna fram á að einstaklingurinn tilheyri tveimur 

menningarheimum.50 

Fræðimenn nefna þessa málblöndun sem verður hjá tvítyngdum einstaklingum 

málvíxl. Ástæður þess að tvítyngdir einstaklingar nota málvíxl eru margvíslegar. Eins 

og áður sagði líta þeir stundum svo á að orðaforði málsins sem um ræðir dugi ekki 

svo þeir verði að grípa til hins málsins. Einnig getur ástæðan verið sú að einstaklingar 

vilji hreinlega vera fjölbreyttir í málstíl sínum.51 Málblöndun og málvíxl virðast í 

fljótu bragði vera það sama en þó er örlítill munur á. Málblöndun er skilgreind svo: 

„...að bútum úr ákveðnu tungumáli er skotið inn þegar sá sem talar er í 

grundvallaratriðum að tala annað mál.“52 Erfitt getur reynst að greina á milli 

málvíxla og málblöndunar en það síðarnefnda er nær því að vera það sem við köllum 

að sletta.53 

Líklegt er að málvíxl séu notuð meira en mann grunar. Sem dæmi nota margir 

tvítyngdir New York búar sem tala bæði ensku og spænsku málvíxl þó að þeir geti 

talað bæði tungumálin reiprennandi. Þegar þeir einstaklingar tala saman víxla þeir oft 

málunum það mikið að fólk sem talar ekki bæði tungumálin á erfitt með að skilja 

samtöl þeirra. 54 

                                                      
49 Pence og Justice (2008:300-302). 
50 Pence og Justice (2008:300-302). 
51 Þórdis Gísladóttir (2004:153-154). 
52 Þórdis Gísladóttir (2004:154). 
53 Þórdis Gísladóttir (2004:153-154). 
54 Þórdis Gísladóttir (2004:154-155). 
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 Forvitnilegt er að hugsa til þess hvernig málblöndun verður í framtíðinni. Með 

aukinni hnattvæðingu og þar af leiðandi auknum samskiptum á milli þjóða er ekki 

ólíklegt að tví- og fjöltyngdum fjölgi. Það getur jafnvel farið svo að það þyki sjálfsagt 

að vera tví- eða fjöltyngdur og að eintyngi verði untantekning fremur en regla, en 

tíminn mun leiða það í ljós. 

 

4.2 Fordómar í garð málblöndunar og tvítyngis 
Málblöndun var fyrr á árum litin hornauga og þótti alvarleg málvilla. Því var haldið 

fram að börn væru einungis að rugla saman tungumálunum með því að blanda saman 

tveimur eða fleiri málum í sömu setningu. Í dag telja aftur á móti flestir fræðimenn 

málblöndun eðlilegan hluta af málnotkun tvítyngdra einstaklinga og margir vilja 

meina að blöndunin beri fremur vott um leikni í meðferð málanna en erfiðleika.55 

Tvítyngi hefur einnig verið litið hornauga en á árum áður bar nokkuð á hræðslu við 

tvítyngt uppeldi víða um veröld. Árið 1960 voru birtar niðurstöður úr rannsóknum á 

tvítyngdum börnum en þær bentu til þess að þau væru með lélegri málþroska og 

vitsmunaþroska en eintyngd börn. Fleiri rannsóknir frá svipuðum tíma bentu til þess 

að tvítyngd börn ættu við námsörðugleika að etja í skólum. Þessar rannsóknir ollu 

fordómum í garð tvítyngdra barna en margir gerðu sér ekki grein fyrir því að 

vandamálið lá mest megnis í meðferðinni sem tvítyngd börn fengu í skólum. Til 

dæmis voru margir tvítyngdir nemendur skyldaðir til að skipta út móðurmáli sínu, 

eða því máli sem þeir voru sterkari í, fyrir það mál sem talað var í skólanum sem þeir 

sóttu. Dæmi eru um að börnum hafi verið refsað grimmilega fyrir að hafa notað 

móðurmál sitt sem myndi teljast fásinna í dag.56 

Seinni tíma rannsóknir hafa þvert á móti leitt í ljós að tvítyngi hefur jákvæð 

áhrif á börn og að tvítyngd börn hafi jafnvel forskot á þau eintyngdu, t.d. í fjölþættri 

hugsun, vitsmunalegum sveigjanleika og þroskaðri málvitund.57 Rannsóknir á 

tvítyngi hafa gefið til kynna að tvítyngi vefjist mun minna fyrir börnum en oft hefur 

verið ætlað. Einnig hefur komið í ljós að í fæstum tilfellum er ástæða til að óttast að 

tvítyngi verði til þess að íþyngja börnum eða hafa neikvæð áhrif á þroska þeirra.58 Ef 

                                                      
55 Elín Þöll Þórðardóttir (2007:105-106) og (2004:6). 
56 Þórdis Gísladóttir (2004:149-150). 
57 Þórdis Gísladóttir (2004:149-151). 
58 Elín Þöll Þórðardóttir (2007:102). 
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til vill hittir Þórdís Gísladóttir naglann á höfuðið er hún segir: „Hverju tungumáli 

fylgir ákveðinn heimur og þær gjár sem myndast á milli ólíkra þjóða og 

menningarheima verða best brúaðar með því að fólk læri tungumál hvers annars“.59 

Hún bendir einnig á að sennilega séu tvítyngdir einstaklingar umburðarlyndari og 

opnari gagnvart fjölbreytni í tungumálanotkun og fjölbreyttara mannlífi.60 

5. Niðurlag 
 

Í þessari ritgerð var fjallað um máltöku barna. Komist var að því að börn hafa 

meðfædda líffræðilega og erfðafræðilega eiginleika til þess að læra tungumál. Fjallað 

var um hvernig taugatengingar og málstöðvar heilans virka og hvernig rannsóknir á 

málstoli hjálpuðu vísindamönnum að átta sig á starfsemi og verkaskiptingu heilans. 

Að auki var fjallað um máltökukenningar þeirra Skinners og Chomskys. Sá fyrrnefndi 

hélt því fram að tungumál lærðist með eftirhermu og styrkingu þar sem börn endurtaki 

það sem þau heyra og eru hvött áfram þegar vel tekst til en séu leiðrétt segi þau 

eitthvað rangt. Kenningar Comskys kveða á um að börn séu með meðfædda hæfileika 

til að nema tungumál og séu fær um að læra hvaða tungumál sem er svo lengi sem 

meðfæddi hæfileikinn sé örvaður af málumhverfi þeirra. Þegar staðreyndir eru 

skoðaðar reynist kenning Chomskys standa betur gagnvart kenningu Skinners þar sem 

sannað hefur verið að máltaka sé líffræði- og erfðafræðilegs eðlis, t.d. með fundi 

málgensins FOXP2. Í ritgerðinni eru málgeninu FOXP2 gerð nokkur skil en árið 2001 

náðu vísindamenn að einangra genið sem er talið tengjast hæfileika okkar til að tjá 

okkur á svo flóknu reglu- og táknkerfi sem tungumál er. Rætt var um næmiskeið 

barna í máltöku og fyrstu mánuðina í máltöku þeirra en börn ná tökum á tungumáli á 

ótrúlega stuttum tíma þar sem mörg 8-12 mánaða börn eru farin að mynda orð.  

 Aðalumfjöllunarefni þessarar ritgerðar var máltaka ein- og tvítyngdra barna. 

Rætt var um mismundandi skilgreiningar tvítyngis en fræðimenn eru ekki allir á einu 

máli um hver skilgreiningin á tvítyngi sé. Fjallað var um mikilvægi móðurmáls og 

virkt tvítyngi en tvítyngið telst virkt ef börn eiga sér tvö móðurmál sem þau nota 

reglulega og fá nægilegt innlegg eða ílag úr málumhverfi sínu. Rætt var um hvort það 

væri munur á málþroska ein- og tvítyngdra barna en því hefur verið haldið fram að 
                                                      
59 Þórdis Gísladóttir (2004:151). 
60 Þórdis Gísladóttir (2004:149-151). 
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það bitni á málþroska og máltöku barna að læra fleiri en eitt tungumál í einu. Nokkuð 

hefur borið á fordómum í garð tvítyngis og málblöndunar í gegnum tíðina en því var 

löngum haldið fram að málblöndun væri alvarleg málvilla. Rannsóknir frá miðri 20. 

öld ýttu undir þessa fordóma en þær bentu til þess að tvítyngd börn væru með lélegri 

mál- og vitsmunaþroska og gengi verr í skóla en eintyngdum börnum. Þær hugmyndir 

virðast ekki vera á rökum reistar þar sem rannsóknir hafa leitt í ljós að tvítyngd börn 

læra tungumál á mjög svipaðan hátt og eintyngd, t.d. lærast málfræðiatriði nokkurn 

veginn í sömu röð. Í ritgerðinni var komist að því að þessi hræðsla við tvítyngi var 

ekki á rökum reist þar sem allar nýlegar rannsóknir um efnið benda til þess að tví- og 

fjöltyngd börn hafi forskot á þau eintyngdu. Rannsóknir hafa sýnt að tví- og fjöltyngd 

börn eru með fjölþættari hugsun og þroskaðri málvitund en þau eintyngdu en einnig 

hefur verið bent á að fjöltyngdir einstaklingar eru opnari fyrir fjölbreytni í 

tungumálanotkun og fjölbreyttara mannlífi en eintyngdir.  

Hver sem hin „rétta“ skilgreining á tvítyngi er, er staðreyndin sú að tví- og 

fjöltyngdum einstaklingum fer ört fjölgandi með aukinni hnattvæðingu. Í hinum 

vestræna heimi þykir eðlilegt og jafnvel sjálfsagt að kunna fleiri en eitt tungumál en 

með auknum samskiptum á milli þjóða er ekki óhugsandi að einn daginn verði aðeins 

eitt tungumál talað í heiminum. Það myndi því þýða endalok tvítyngis, en aðeins 

tíminn  mun leiða það í ljós. 
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