
 

 

 

Hugvísindasvið 

 

 

 

 

 

Erlendur hreimur 

Áhrif móðurmálsins á framburð annarra tungumála 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA-prófs í almennum málvísindum 

 

Hildur Hafsteinsdóttir 

Maí 2015



 

 

Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Almenn málvísindi 

 

 

 

 

 

 

 

Erlendur hreimur 

Áhrif móðurmálsins á framburð annarra tungumála 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA-prófs í almennum málvísindum 

 

     Hildur Hafsteinsdóttir 

Kt.: 010792-2239 

 

Leiðbeinandi: Eiríkur Rögnvaldsson 

Maí 2015 



 

 



 

1 
 

ÁGRIP 

 

Þessi ritgerð er lögð fram til BA-prófs í almennum málvísindum. Umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar er erlendur hreimur, áhrifin sem móðurmálið hefur á framburð okkar á öðrum 

tungumálum. Flestir kannast við það hvernig hreimur getur komið fram þegar við tölum önnur 

tungumál en móðurmálið. Hér er ætlunin að útskýra fyrirbærið á fræðilegan hátt. Leitast er 

við að útskýra hvað hreimurinn felur í sér og hvernig hann getur komið fram þegar við tölum 

önnur tungumál en okkar eigið.  

 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er fjallað almennt um erlendan hreim. Sagt er frá því hvernig 

hljóðfræði og hljóðkerfisfræði móðurmálsins geta haft ólík áhrif á hreiminn. Auk þess eru 

gefin dæmi um hreim sem orsakast af hljóðfræðilegum og hljóðkerfisfræðilegum atriðum sem 

eiga uppruna í móðurmálinu. Einnig er sagt frá öðrum áhrifum móðurmálsins, m.a. hvað 

varðar hljómfall og áherslu.  

 

Annar kaflinn segir frá helstu einkennum íslensks hreims sem kemur fram þegar Íslendingar 

tala erlend tungumál. Íslenska hljóðkerfið er sett fram til útskýringar og helstu 

hljóðkerfisreglur íslensku eru útskýrðar og hvernig þær geta verið einkennandi fyrir íslenskan 

hreim. Þá er farið yfir ólíkar birtingarmyndir íslensks hreims og hvernig hann getur verið 

misjafn eftir landshlutum.  

 

Í þriðja kaflanum er umræða um hvernig hægt er að meðhöndla erlendan hreim og hvort 

æskilegt sé að draga úr honum. Auk þess er útskýrt hvaða áhrif hreimurinn getur haft á 

samskipti og hvort hann geti haft áhrif á merkingu og skilning. Að lokum er samantekt á 

helstu atriðum ritgerðarinnar. 
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FORMÁLI 

 

Í námi mínu hef ég oft heyrt minnst á að íslenskur hreimur felist aðallega í rangri yfirfærslu á 

afröddunarreglum og aðblæstri á erlend tungumál. Þrátt fyrir að reglulega hafi verið sagt frá 

þessum einkennum íslenska hreimsins var lítið minnst á þau í lesefni námskeiðanna. Mér þótti 

ergilegt að hafa ekki fengið að vita þetta áður til þess að geta náð valdi á betri framburði í 

þeim erlendu tungumálum sem ég hef lagt stund á. Ég ákvað að gera tilraun til að bæta 

framburð minn á ensku með því að einblína á þessa tvo hljóðkerfisþætti og reyna að draga úr 

þeim í enskuframburði mínum eftir bestu getu. Sem starfsmaður á kaffihúsi í miðbæ 

Reykjavíkur hafa mér gefist fjöldi tækifæra til að láta reyna á þetta og hefur mér þótt 

árangurinn vera þó nokkur. Með tímanum hef ég orðið öruggari í samskiptum á ensku og á nú 

auðveldara með að halda uppi samræðum.  

 

Ég fékk áhuga á því að rannsaka þetta enn frekar og kaus því að gera erlendan hreim að 

viðfangsefni lokaritgerðar minnar í almennum málvísindum. Þar fékk ég tækifæri til að skrifa 

um íslensku en að skoða á sama tíma önnur tungumál til hliðsjónar. Verkefnið hefur reynst 

mér skemmtilegt og afar lærdómsríkt. Ég hef notið sérlega góðrar leiðsagnar frá Eiríki 

Rögnvaldssyni sem aðstoðaði mig við að koma mynd á efnið og setja það fram á fræðilegan 

hátt. Kann ég Eiríki bestu þakkir fyrir samstarfið og leiðsögnina. Þá þakka ég öllum þeim sem 

hafa hlustað á mig velta vöngum yfir viðfangsefninu og rætt það með mér, svo sem 

skólasystrum mínum, fjölskyldu og vinum. Móður minni, Guðfinnu Harðardóttur, vil ég 

þakka sérstaklega fyrir yfirlestur og aðstoð við uppsetningu ritgerðarinnar. Að lokum á 

Jóhann Auðunn Þorsteinsson þökk skilið fyrir að hafa óbilandi trú á mér og styðja mig í gegn 

um allt námið. 
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1. INNGANGUR 

 

Í heiminum er fjöldi landa og þjóða sem eiga sína siði og venjur. Hluti af sjálfstæði þjóðar og 

einkenni er tungumál hennar. Við lærum móðurmál nánast ósjálfrátt á meðan við ölumst upp í 

málumhverfi. Móðurmálið verður hluti af sjálfsvitund einstaklingsins og myndar heild í 

samfélaginu sem notar málið. Með hækkandi aldri eykst þekkingin og löngun til að læra 

önnur tungumál lætur á sér kræla. Þegar við lærum önnur tungumál komumst við ekki hjá því 

að byggja námið að einhverju leyti á þeirri þekkingu sem við höfum á móðurmálinu. Erlenda 

tungumálið fylgir öðrum reglum en móðurmálið í beygingu, setningafræði og hljóðafari og 

erfitt getur reynst að læra þær án þess að miða á einhvern hátt við reglur móðurmálsins. Þetta 

getur orðið til þess að það heyrist á framburði okkar að erlenda málið er ekki móðurmál okkar 

og við tölum málið með hreim af móðurmálinu. Hreimurinn getur haft áhrif á skilaboðin sem 

við viljum koma á framfæri og getur jafnvel valdið misskilningi. 

 

I gradually came to see that Phonetics had an important bearing on human relations - 

that when people of different nations pronounce each other‘s languages really well 

(even if vocabulary & grammar not perfect), it has an astonishing effect of bringing 

them together, it puts people on terms of equality, a good understanding between them 

immediately springs up. 

Úr dagbók Daniel Jones (Fromkin o.fl. 2011:189). 

 

Í þessari ritgerð verður leitast við að útskýra hvað felst í því að tala tungumál með erlendum 

hreim. Í 2. kafla er sagt frá þeim þáttum sem geta haft áhrif á hreiminn, óháð því um hvaða 

tungumál er að ræða. Þar verður skýrt frá þeim hljóð- og hljóðkerfisfræðilegu fyrirbærum sem 

einkenna hreim auk annarra málfræðilegra þátta sem geta haft áhrif á framburð á erlendum 

tungumálum. Í 3. kafla er sagt frá íslenskum hreim og þeim einkennum íslenska hljóðkerfisins 

sem birtast í framburði Íslendinga á erlendum tungumálum. Helstu hljóðkerfisreglur sem 

einkenna íslenska hljóðkerfið verða útskýrðar og tekin dæmi um það hvernig þær geta birst í 

framburði annarra tungumála. Kafli 4 segir svo frá þeim áhrifum sem hreimurinn getur haft á 

málið, hvort hann hafi áhrif á merkingu segða og hvort og hvernig hægt sé að draga úr hreim. 

Að lokum verða dregnar saman helstu niðurstöður. 
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2. HVAÐ ER ERLENDUR HREIMUR? 

 

Maðurinn fæðist með þann hæfileika að geta tileinkað sér tungumál og greinir sig þannig 

hvað mest frá öðrum tegundum dýraríkisins. Til þess að ná fullkomnu valdi á móðurmáli sínu 

verður barn að verða fyrir svokölluðu máláreiti fyrir 4-6 ára aldur, þegar það er á 

máltökuskeiði. Það þarf að heyra móðurmálið talað og einnig að fikra sig áfram í að tala 

málið sjálft. Barnið byrjar að greina málhljóð strax í móðurkviði og við fæðingu greinir það 

mun á málhljóðum og umhverfishljóðum og getur greint muninn á ákveðnum málhljóðum. 

Upp frá því byrjar barnið að laga meðfædda aðgreiningu hljóða að móðurmáli sínu. Um eins 

árs aldur hefur barnið lagað talskynjun sína fyllilega að móðurmálinu. Öll nýfædd börn gera 

t.a.m. greinarmun á hljóðunum /l/ og /r/ en 12 mánaða japönsk börn gera ekki greinarmun á 

þessum hljóðum þar sem þau eru ekki aðgreind í japönsku. Íslensk börn greina hins vegar enn 

mun á þessum hljóðum á sama aldri þar sem hljóðin eru fulltrúar ólíkra fónema í íslensku 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2000).  

 

Börn ná valdi á flóknum reglum móðurmálsins á afar skömmum tíma. Meðfædd málkunnátta 

vísar þeim veginn í málþroska og með aldrinum komast þau sífellt nær málþroska fullorðinna. 

Fullorðnir málnotendur búa yfir flókinni málfræðiþekkingu sem er að mestu leyti ómeðvituð. 

Þeir vita hvaða hljóð tilheyra móðurmálinu, þekkja beygingarreglur þess og vita hvernig 

leyfilegt er að raða orðum saman. Auk þess þekkja þeir flest orð móðurmálsins og merkingu 

þeirra (Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:31). Móðurmálið skipar stórt hlutverk í sjálfsvitund 

einstaklingsins, hann er fær um að beita því ómeðvitað og án fyrirhafnar. Þegar við lærum 

nýtt tungumál eftir að máltökuskeiði lýkur getur móðurmálið haft áhrif á námið. Það getur 

meðal annars reynst erfitt að ná valdi á samskonar framburði á öðru tungumáli og þeir sem 

hafa málið að móðurmáli (Guðmundur Edgarsson 2007:163). Áhrifin geta ýmist verið frá 

hljóðum móðurmálsins eða hljóðkerfi þess. Þetta verður til þess að við tölum erlenda 

tungumálið með hreim af móðurmálinu. Hreimurinn felur meðal annars í sér að tala annað 

tungumál með hljóðkerfisreglum móðurmálsins (Pennington 1994:95).   

 

Hljóðafari tungumála er yfirleitt skipt í tvær greinar, hljóðfræði og hljóðkerfisfræði. Ekki eru 

allir sammála um að nauðsynlegt sé að greina þarna á milli eða hvernig muninum sé háttað 

(Kristján Árnason 2005:8). Í þessum kafla verður þessum greinum lýst stuttlega og hvernig 

þær geta haft áhrif á framburð erlendra tungumála.  
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2.1 Hljóðfræðilegir þættir 

Í heiminum finnast milli 5.000 og 8.000 tungumál og hvert þeirra á sér sitt einstaka hljóðkerfi. 

Hljóðin sem byggja upp hljóðkerfi allra þessara tungumála eru þó ekki nema um 200 - 300 

talsins. Mannleg mál byggja öll á sömu gerð talfæra og er þetta því endanlegur fjöldi þeirra 

málhljóða sem maðurinn er fær um að mynda (Ashby og Maidment 2005:2). Fræðigreinin 

sem rannsakar málhljóð kallast hljóðfræði en hún felur meðal annars í sér nákvæmar 

athuganir á starfsemi talfæranna til að varpa nákvæmu ljósi á það hvernig málhljóðin eru 

mynduð. Meðal viðfangsefna hljóðfræðinnar eru þau líffæri sem notuð eru til að tala og 

skynja tal. Hæfni málnotenda og hljóðbylgjurnar sem bera skilaboðin eru einnig 

rannsóknarefni hljóðfræðinnar. Rannsóknir á þessum efnum hafa mikla þýðingu fyrir lýsingu 

á hljóðkerfum (Kristján Árnason 2005:9-10). 

 

 

2.1.1 Alþjóðlega hljóðritunarstafrófið 

Þegar maðurinn hóf að þróa með sér tungumál var það eingöngu í töluðu formi. Þróun 

tungumálanna hefur öll farið fram í talmáli en öll mál sem eru rituð hafa eða hafa á 

einhverjum tímapunkti haft talmál. Ritað mál þróaðist mun seinna en talmálið og fjöldi 

tungumála hefur enn ekki ritað mál (Ashby o.fl. 2005:13). Með ritmálinu skapaðist vettvangur 

til að skrásetja talmálið en að vissu leyti mætti segja að galli væri á kerfinu. Þrátt fyrir að 

stafsetningin endurspegli málhljóðin nokkuð vel er ekki fullkomin samsvörun milli bókstafa 

og hljóða en það á við um stafsetningu allra tungumála sem hafa ritmál. Á bak við 

stafsetningartáknin geta verið ýmis hljóðfræðileg afbrigði og sama hljóðið getur einnig verið 

stafsett á ýmsan máta (Fromkin o.fl. 2010:192). Íslensk stafsetning er nokkuð hljóðrétt miðað 

við stafsetningu fjölda annarra tungumála en hún er engu að síður ekki svo hljóðrétt að hún 

henti til nákvæmrar hljóðlýsingar. Í stafsetningu gilda ýmsar hefðir og íhaldssemi er mikil en 

það getur orðið til þess að enn minni samsvörun verður milli hljóða og stafa. Dæmi um orð 

með misvísandi stafsetningu eru íslensku orðin efna [ɛpna] og seinn [seitn]. Stafsetningin á 

orðinu efna bendir til þess að það sé borið fram með önghljóði en það er hins vegar aldrei 

borið fram öðruvísi en með lokhljóði. Orðið seinn gefur líka engar vísbendingar um að 

hljóðið [t] sé hluti af framburði þess (Kristján Árnason 2005:22-23).  
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George Bernard Shaw complained that spelling was so inconsistent that fish could be 

spelled ghoti - gh as in tough, o as in women, and ti as in nation (Fromkin o.fl. 

2010:193). 

 

Til að nálgast hljóðfræðina á vísindalegan hátt er mikilvægt að hafa verkfæri sem gerir manni 

kleift að tákna hljóð á sama hátt í öllum tilvikum sem það er notað og að eitt tákn eigi alltaf 

við um eitt og sama hljóðið (Fromkin o.fl. 2010:192). Árið 1888 þróuðu Alþjóðlegu 

hljóðfræðisamtökin (e. the International Phonetic Association) stafróf sem átti að tákna öll 

hljóð í öllum tungumálum. Stafrófið var sett saman úr stöfum og tilbúnum táknum og fékk 

heitið International Phonetic Alphabet sem er iðulega stytt í IPA (Fromkin o.fl. 2010:193). 

Tákn hljóðritunarstafrófsins eru flest fengin úr latneska stafrófinu en notast er við lágstafi og 

hásteflinga. Nokkrum táknum er snúið á ýmsa vegu til að skapa fleiri möguleika og búa til 

tákn fyrir fleiri hljóð. Auk þess koma fyrir nokkrir stafir úr gríska stafrófinu. Þá er ýmsum 

smærri táknum bætt við stafina, svo sem kommum, krókum, tildum og hringjum. Nokkrir 

stafir hafa einnig tekið breytingum af ýmsu tagi til að fjölga táknum enn meira (Ashby og 

Maidment 2005:4).  

 

IPA leitast við að hafa einstakt tákn fyrir hvert hljóð sem notað er í mannlegum tungumálum. 

Markmiðið er að útvega verkfæri sem nota má til þess að lýsa framburði allra orða eða 

orðsasambanda í hvaða tungumáli sem er. IPA er uppfært mikið og reglulega með því að bæta 

við táknum ef þörf þykir á nákvæmari aðgreiningu hljóða. Það ætti því að innihalda tákn fyrir 

öll hljóð sem hafa fundist í tungumálum heimsins (Ashby og Maidment 2005:3-4). Með IPA 

er ætlunin að útbúa algildan mælikvarða á tungumál. Hljóðritunarstafrófið greinir sig frá 

öðrum ritunarkerfum að því leyti að markmið þess er ekki að skrá eitt tungumál eingöngu. 

Stafrófið á að vera hægt að yfirfæra á öll tungumál og auk þess er leitast við að gera kerfið 

svo nákvæmt að það megi nota til að lýsa flestum framburðarblæbrigðum tungumálanna. 

Notagildi IPA byggist fyrst og fremst á því að notendur þess skilji táknin og merkinguna sem 

þau fela í sér en slíkt getur krafist talsverðrar þjálfunar (Kristján Árnason 2005:22-23). Táknin 

í IPA vísa ekki til hljóða í neinu tilteknu tungumáli. Þau hafa sértæk gildi sem hljóðfræðingar 

skilja allir á sama hátt. Grundvallaratriði hljóðritunar er að menn leggi sama skilning í 

lýsingarnar á því hvernig segðir hljóma sé þeim lýst með hljóðritun (Kristján Árnason 

2005:29). 
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2.1.2 Hljóðkerfi tungumála 

Hljóðkerfi tungumáls felur í sér þau málhljóð sem notuð eru í málinu og vensl þeirra 

innbyrðis. Hvert tungumál hefur sitt einstaka hljóðkerfi þar sem ekkert tungumál hefur 

nákvæmlega sömu málhljóð eða sömu vensl milli þeirra og eitthvert annað (Höskuldur 

Þráinsson 2006:70). Á fyrsta ári ævinnar sérhæfum við okkur í hljóðkerfi móðurmálsins og 

allt frá því greinum við málhljóð þess betur en málhljóð erlendra tungumála. Börn fæðast með 

meðfædda aðgreiningu hljóða en aðlaga aðgreininguna fljótt að móðurmálinu. Barnið lærir að 

greina að þau hljóð sem móðurmál þess nýtir en hættir að geta greint að þau hljóð sem 

móðurmálið hefur ekki í hljóðkerfi sínu. Það að eiga móðurmál felur meðal annars í sér að 

vita hvaða hljóð tilheyra málinu og hljóðkerfi þess (Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:30-31). Eins 

og komið hefur fram er fjöldi mögulegra málhljóða þó margfalt meiri en fjöldi þeirra 

málhljóða sem einstök tungumál notfæra sér. Við höfum dýpri og nákvæmari þekkingu á 

hljóðum móðurmálsins og getum þar af leiðandi átt erfitt með að greina og nota önnur hljóð.  

 

Þegar við lærum erlent tungumál er eitt verkefna okkar að kynnast nýju hljóðkerfi. Ef IPA er 

skoðað sést að oft er munur á málhljóðum sáralítill. Þegar við rekumst á hljóð sem fellur ekki 

að hljóðkerfi móðurmáls okkar eigum við það til að skipta því út fyrir það hljóð sem kemst 

næst því í hljóðkerfi móðurmálsins. Það getur orðið til þess að við tölum erlenda málið með 

hreim af móðurmálinu, en slíkt er afar algengt hjá þeim sem læra annað mál eftir að 

máltökuskeiði lýkur (Fromkin o.fl. 2010:361). Á fullorðinsaldri höfum við náð fullkomnu 

valdi á móðurmálinu og það getur haft mikil og flókin áhrif á það hvernig við lærum annað 

tungumál. Móðurmálsfærnin nýtist lítið í náminu og getur jafnvel frekar haft neikvæð áhrif en 

jákvæð. Það er ómögulegt að útiloka móðurmálið og nálgast annað mál af svo miklu hlutleysi 

að það sé ekki borið saman við móðurmálið að einhverju leyti (Fromkin  o.fl. 2010:363). 

 

Hljóðfræði og hljóðkerfisfræði móðurmálsins geta haft mikil áhrif á framburð annars máls. 

Þeir sem tala annað mál tala iðulega með hreim vegna þess að þeir yfirfæra fónemin, 

hljóðkerfisreglurnar og jafnvel atkvæðagerð úr móðurmálinu á hitt málið. Þannig getur 

aðgreining hljóða valdið misskilningi hjá Japönum sem tala ensku en í japönsku eru hljóðin 

[l] og [r] ekki aðgreind eins og komið hefur  fram. Aðgreining hljóða á sér stað á fyrsta ári 

barns og hefur áhrif þegar einstaklingurinn hyggst læra tungumál á fullorðinsaldri þar sem 

aðgreiningu hljóða er öðruvísi háttað. Japanir gera ekki greinarmun á ensku orðunum write 

[raɪt] og light [laɪt] vegna þess að eina hljóðið sem greinir þau að er framstöðuhljóðið, [l] og 

[r]. Þá eiga Frakkar það til að skipta hljóðinu [ð] út fyrir [z] í enskum orðum eins og the og 
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this. Það gera þeir vegna þess að [ð] er ekki hluti af frönsku hljóðkerfi og því grípa þeir til 

þess hljóðs sem hljómar næst því í staðinn. Þjóðverjar afradda einnig gjarnan samhljóð í 

bakstöðu orða í orðum eins og have í ensku og bera þá fram [hæf]. Þeir sem hafa spænsku að 

móðurmáli setja einnig gjarnan hljóðið shwa [ə] á undan orðum sem hafa samhljóðaklasa í 

framstöðu (Fromkin o.fl. 2010:363-364). Íslenska sögnin að smakka er þá til dæmis borin 

fram [əsmahka] af þeim sem hafa spænsku að móðurmáli. 

 

Mistök af þessu tagi geta orðið til þess að sá sem talar annað mál kemur ekki réttri merkingu 

til skila. Því til dæmis má nefna eftirfarandi lágmarkspör úr ítölsku: 

 

(1) ano ‚endaþarmur‘  anno ‚ár‘ 

 pala ‚skófla‘  palla ‚bolti‘ 

 dita ‚fingur‘ (ft.)  ditta ‚fyrirtæki‘ 

 

Þeir sem hafa ensku að móðurmáli geta átt erfitt með að heyra og mynda hljóðamuninn sem 

greinir lágmarkspörin í sundur. Þeir geta því hæglega lent í því á áramótum að óska ástvinum 

sínum gleðilegs endaþarms í stað gleðilegs árs (Fromkin o.fl. 2010:364).  

 

 

2.1.3 Dæmi um hljóðfræðilegan hreim 

Hreimur getur komið fram hljóðfræðilega þegar málhafar þurfa að nota hljóð í öðru tungumáli 

sem finnst ekki í móðurmáli þeirra. Það getur orðið til þess að þeir grípa til þess hljóðs sem er 

næst hinu ókunnuga hljóði í hljóðkerfi móðurmálsins eða að þeir beita nýstárlegri 

hljóðmyndun til að reyna að komast sem næst hljóðinu (Wikipedia: Non-native 

pronunciations of English). Þetta getur sérstaklega átt við myndun sérhljóða en líkt og 

sérhljóðakerfi IPA sýnir er stutt á milli í myndun þeirra: 
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Í þessari töflu sem byggð er á töflu Alþjóðlega hljóðfræðifélagsins (e. The International 

Phonetic Association) standa flest hljóðanna í pörum. Hljóðið sem stendur hægra megin í pari 

stendur fyrir kringt hljóð en vinstra táknið stendur fyrir sama hljóð nema ókringt (The 

International Phonetic Alphabet 2015). Taflan á að endurspegla lögun munnholsins og 

staðsetning táknanna á að vísa til myndunarstaða hljóðanna sem þau eiga við. Á lárétta ásnum 

er fjarlægð milli tungu og góms táknuð en sú fjarlægð minnkar eftir því sem farið er neðar í 

töfluna. Þá vísar lóðrétti ásinn vinstra megin til fremri hluta munnholsins en hægra megin 

standa tákn sem vísa til hljóða sem mynduð eru í aftari hluta þess (Kristján Árnason 2005:25). 

Hljóðið schwa [ə] er staðsett í miðri töflunni þar sem það er myndað við hlutlausa stöðu 

talfæranna. 

 

Þrátt fyrir að IPA innihaldi ákveðinn fjölda tákna er þó ekki þar með sagt að þar séu talin öll 

málhljóð sem talfærin eru fær um að mynda. Fjöldi hljóða í hverju tungumáli er vissulega 

takmarkaður en þrátt fyrir það eru fjarlægðarstigin milli einstakra hljóða óendanlega mörg. 

Með hljóðritun er reynt að setja líffræðilega og lifandi þætti á blað og því er afar erfitt að lýsa 

þeim svo nákvæmlega að ekkert verði út undan. Aðgreining sérhljóða er því talsvert flóknari 

en taflan sýnir, á milli tveggja tákna eru óteljandi stig sem greina hljóðin að. Með hljóðritun 

er nær ómögulegt að ná utan um alla þá fjölmörgu þætti sem greina tvö hljóð í sundur 

(Kristján Árnason 2005:29). Það kemur því ekki á óvart að þegar við tölum erlent tungumál 

þá getur reynst erfitt að hitta á rétt hljóð þegar við þurfum að bera fram hljóð sem við erum 

ekki vön að mynda og kemur ekki fyrir í hljóðkerfi móðurmálsins.  

 

Þeir sem hafa ensku að móðurmáli geta meðal annars átt erfitt með hljóðamyndun í þýsku og 

frönsku. Í frönsku gera enskumælandi lítinn greinarmun á nálægu, frammæltu og kringdu 

sérhljóði, [y], og nálægu, uppmæltu og kringdu sérhljóði, [u]. Þessi hljóð eru 

merkingargreinandi í frönsku og geta því valdið misskilningi ef framburður þeirra er ekki 

réttur. Munur þeirra greinir á milli í eftirfarandi lágmarkspörum: 

  

(2) puce [pys] ‚lýs‘  pouce [pus] ‚þumall‘ 

 russe [ʁys] ‚Rússi‘  rousse [ʁus] ‚rauðhærð kona‘ 

 

Í þessum orðum eiga móðurmálshafar ensku það til að alhæfa uppmælta hljóðið og bera öll 

orðin fram með [u] eða með frammæltu [ʉ]. Í þýsku eiga þeir svo hvað erfiðast með hljóðið 

[eː] í orðum eins og geht vegna þess að það er myndað framar en í ensku. Í þýsku koma 
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frammæltu, kringdu sérhljóðin [øː] og [œ]  fyrir en þau eru ekki notuð í hljóðkerfi ensku. 

Þeim sem hafa ensku að móðurmáli er gjarnan kennt að bera það fram sem enska hljóðið er 

en það getur hins vegar staðið fyrir þrjú mismunandi hljóð eftir því hver enskuframburðurinn 

eða -mállýskan er hverju sinni. Hljóðin [yː] og [ʏ] eru að sama skapi kennd sem ju sem getur 

valdið því að þau eru túlkuð ranglega. Í þýsku koma einnig fyrir samhljóðin [x] og [ç] sem eru 

stafsett sem ch. Enskumælandi skipta þessum hljóðum gjarnan út fyrir [k] eða þá að [ç] er 

skipt út fyrir [ʃ] (Wikipedia: Non-native pronunciations of English). 

 

Dæmin hér að ofan eru aðeins brot af fjölmörgum hljóðfræðilegum mistökum sem við gerum 

þegar við tölum erlent tungumál. Eins og kom fram getur verið óendanlega lítill munur milli 

tveggja sérhljóða og því eru líkurnar ekki okkur í hag þegar við þurfum að mynda eitt ákveðið 

hljóð sem við erum óvön að nota í daglegu tali. Erfitt getur reynst að greina hljóð sem ekki 

samræmist þeirri aðgreiningu hljóða sem við ölumst upp við. Erlendu tungumálin byrjum við 

mörg að kljást við á fullorðinsaldri eða eftir að máltökuskeiði er lokið. Móðurmálið verður 

þar af leiðandi að grunni sem við byggjum máltöku annars máls á og miðum við. Það er erfitt 

og nánast ómögulegt að útiloka aðgreiningu hljóða sem við byrjum að læra í móðurkviði til 

þess eins að ná fullkomnu valdi á erlendu tungumáli. 

 

 

2.2 Hljóðkerfisfræðilegir þættir 

Í heiminum finnast fleiri þúsund tungumál en fjöldi mismunandi málhljóða er hins vegar ekki 

nema nokkur hunduð. Myndunarhættir málhljóðanna eru enn færri og hlaupa einungis á 

nokkrum tugum. Þrátt fyrir að málhljóð og myndunarhættir séu umtalsvert færri en tungumál 

heimsins nægir sá fjöldi til að lýsa öllum hljóðkerfum tungumálanna. Tungumálin greina sig 

hins vegar hvert frá öðru með því að setja sér ólíkar reglur um samsetningu og notkun 

málhljóðanna (Fromkin o.fl. 2010:226). Hljóðkerfisfræði er sú fræðigrein sem fæst við 

hlutverk málhljóða. Hlutverk þeirra felst fyrst og fremst í því að flytja merkingu frá þeim sem 

talar til þess sem hlustar. Hljóðin taka þátt í að mynda stærri einingar og hljóðeiningarnar eru 

hlutar af mismunandi málkerfum. Hljóðkerfisfræðin fjallar um stöðu málhljóðanna í 

málkerfinu, hvernig þau greina milli merkingar og eftir hvaða reglum dreifingu þeirra er 

háttað (Kristján Árnason 2005:8). Hljóðkerfisfræðin veitir okkur þekkingu á málhljóðum 

móðurmálsins en önnur málhljóð eru okkur nær ókunnug. Hún gefur vísbendingar um það 

hvaða hljóðasambönd eru hugsanleg og hvernig og hvort þau geta myndað nothæf orð. 
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Hljóðkerfisfræðin heldur utan um reglur hljóðkerfisins sem ráða því hvað er mögulegt og 

hvað er það ekki í hverju tungumáli fyrir sig (Fromkin o.fl. 2010:227). 

 

 

2.2.1 Hljóðkerfisreglur 

Ómeðvituð málkunnátta heldur meðal annars utan um upplýsingar um málhljóð 

móðurmálsins. Þar eru geymdar upplýsingar um fónem móðurmálsins en það eru grunnform 

málhljóðanna. Hvert fónem hefur síðan eina eða fleiri birtingarmyndir sem eru kallaðar 

hljóðbrigði fónems. Hljóðbrigði er fulltrúi fónemsins í ákveðnu umhverfi en hljóðkerfisreglur 

segja til um það hvaða hljóðbrigði kemur fyrir hverju sinni og í hvers konar umhverfi. 

Hljóðkerfisreglur endurspegla þannig þá þekkingu sem við höfum á samröðun málhljóða í 

móðurmáli okkar. Þær verka á fónemin og gera kröfu um ákveðið hljóðbrigði í ákveðnu 

umhverfi (Fromkin o.fl. 2010:232). Hljóðkerfisregla þarf að segja til um hvers konar hljóð 

hún hefur áhrif á. Þá þarf hún að segja hvers konar breytingar verða á hljóðinu og í hvaða 

hljóðkerfisfræðilega umhverfi hljóðið þarf að standa til að reglan geti verkað (Fromkin o.fl. 

2010:246). 

 

Í ensku finnst hljóðkerfisregla sem segir til um hvernig dreifingu nefjaðra sérhljóða er háttað 

en hún er eftirfarandi: 

 

(3) Sérhljóð er nefjað ef á eftir kemur nefhljóð sem stendur í sama atkvæði og sérhljóðið. 

 

Regluna mætti einnig setja fram á þennan hátt (Fromkin o.fl. 2010:246): 

 

(4) V  →  [+ nefjað] / _ [+ nefjað] 

 

Þessi regla endurspeglar ómeðvitaða málkunnáttu þeirra sem hafa ensku að móðurmáli. Af 

málnotkun þeirra er greinilegt að þeir fylgja þessari hljóðkerfisreglu og nota nefjuð sérhljóð 

einungis á undan nefhljóðum. Staða atkvæðisins innan orðsins skiptir hins vegar ekki máli. Ef 

þessari nefjun er sleppt þá getur orðið hljómað óeðlilega eða líkt og sá sem beri það fram tali 

með erlendum hreim. Orðið bean er til dæmis réttilega borið fram [b  n] með nefjun á 

sérhljóðinu en þeim sem tala ensku sem annað mál gæti hætt til þess að bera fram [bin] í 

staðinn. Þrátt fyrir það er ólíklegt að mistök af þessu tagi valdi misskilningi en ástæður þess 

má rekja til þess að nefjað og ónefjað afbrigði sérhljóðsins eru hljóðbrigði eins og sama 
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fónemsins, /i/. Þó svo að framburðurinn sé ekki fullkomlega réttur verður ekki breyting á 

merkingunni (Fromkin o.fl. 2010:232-232).  

 

Í ensku hefur hvert sérhljóðsfónem tvö hljóðbrigði, nefjað og ónefjað. Munur milli 

hljóðbrigða sama fónemsins er ekki merkingargreinandi en annað væri uppi á teningnum ef 

ruglingurinn snerist um hljóðbrigði tveggja mismunandi fónema. Slíkt getur til dæmis komið 

fyrir þegar nálægðarstig sérhljóða er annars vegar. Þar getur lítill munur orðið til þess að ólík 

fónem eru notuð og það getur valdið misskilningi. Sem dæmi um þetta má nefna orðin bead 

og bad. Þau mynda lágmarkspar og hafa sitt hvora merkinguna vegna þess að sérhljóðin [i] og 

[æ] eru hljóðbrigði tveggja ólíkra fónema. Sé einu sérhljóði skipt út fyrir annað sérhljóð sem 

tilheyrir öðru fónemi verður breyting á merkingunni (Fromkin 2010:233). Einkenni fónema er 

meðal annars það að tvö hljóðbrigði sama fónems geta ekki komið fyrir í sama umhverfi. 

Hljóðkerfisreglur halda utan um það í hvers konar umhverfi hvort hljóðbrigðanna getur 

staðið. Tvö hljóð sem geta komið fyrir í sama umhverfi geta því ekki verið hljóðbrigði sama 

fónemsins. Lágmarkspör verða til á þennan hátt, fulltrúar mismunandi fónema geta staðið í 

sama umhverfi og þannig verða til ólík orð sem hafa sitt hvora merkinguna. 

 

Tungumálin greina sig meðal annars í sundur með því að hafa mismunandi vensl milli hljóða 

sinna. Sama hljóðið getur komið fyrir í tveimur ólíkum tungumálum en stendur hins vegar 

ekki í sams konar hljóðaumhverfi vegna þess að tungumálin hafa ólíkar hljóðkerfisreglur. 

Sem dæmi má minnast á áðurnefnd nefjuð sérhljóð sem í ensku koma einungis fyrir sem 

hljóðbrigði sérhljóðafónema í stöðu á undan nefhljóðum. Þau hafa ekki sömu stöðu í 

hljóðkerfum annarra tungumála en í frönsku fylgja nefjuð sérhljóð öðrum reglum og eru 

sjálfstæð fónem. Þetta bendir til þess að tilteknir hljóðkerfisþættir geti verið aðgreinandi í einu 

tungumáli en ekki í öðru. Það má einnig sjá með því að bera saman fónem ensku og tælensku. 

Hljóðkerfi beggja mála innihalda lokhljóðin [p, t, k, p
h
, t

h
, k

h
] sem eru fulltrúar þriggja 

fónema í ensku, /p/, /t/ og /k/, en í tælensku er hvert þessara hljóða fulltrúi eins fónems og eru 

lokhljóðsfónemin því sex. Þetta orsakast af því að fráblástur er aðgreinandi þáttur í tælensku 

en ekki í ensku.  

 

Stafsetning gefur oft vísbendingar um það hvernig fónemaskiptingu er háttað en hún getur 

einnig gefið misvísandi skilaboð varðandi hljóðkerfisfræði. Orð sem stafsett eru með sama 

tákni gefa vísbendingu um að framburðurinn sé sá sami (Fromkin o. fl. 2010:241). Þegar börn 

læra að lesa þurfa þau að átta sig á þessu. Til að byrja með læra þau að ákveðinn stafur 
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stendur fyrir ákveðið hljóð en svo kemur í ljós að það er alls ekki rétt, einn stafur getur staðið 

fyrir talsvert meira. Sem dæmi má nefna notkun á stafnum G/g í íslensku. Hann getur staðið 

fyrir hljóðin [k, c, x, ɣ, j] sem eru fulltrúar þriggja mismunandi fónema, /ɡ, ɣ, j/ (Eiríkur 

Rögnvaldsson 2013:68). Sami stafurinn getur þannig haft fimm mismunandi 

framburðarafbrigði og jafnvel ólíkan framburð í beygingarmyndum sama orðsins. Í beygingu 

sagnarinnar að leggja má til dæmis finna dæmi um öll framburðarafbrigði sem geta verið á 

bak við stafinn g. 

  

(5) leggja  [lɛc:a] 

 leggur [lɛk:ʏr] 

lagt [laxt] 

 lagði [laɣðɪ] 

 legið [leijɪð] 

 

Þrátt fyrir að stafsetningin gefi misvísandi upplýsingar eru hins vegar allir þeir sem hafa 

íslensku að móðurmáli færir um að nota allar beygingarmyndir þessarar sagnar og bera þær 

rétt fram. Stafsetningin virðist því ekki hafa áhrif að því leyti að fólk fylgi henni um of í 

framburði. Þetta bendir til þess að allir móðurmálshafar íslensku fylgi sömu hljóðkerfisreglum 

en þær segja þá til um það hvaða hljóð kemur fyrir hverju sinni. Stafsetningin er þá sennilega 

tengdari fónemum heldur en einstökum hljóðum (Fromkin o.fl. 2010:241) og þrátt fyrir að við 

berum fram rétt hljóð og hljóðbrigði á réttum stöðum skynjum við frekar fónem í venjulegu 

tali en ekki hljóð (Fromkin o.fl. 2010:238). 

 

 

2.2.2 Dæmi um hljóðkerfisfræðilegan hreim 

Líkt og komið hefur fram geta hljóðkerfisþættir verið aðgreinandi í einu tungumáli en ekki í 

öðru. Lengd hljóða er dæmi um slíkan þátt en hún er mikilvæg í íslensku og getur greint á 

milli orða og myndað lágmarkspör. 

 

(6) vinur [vɪːnʏr] 

 vinnur [vɪnːʏr] 

 

Í ensku er hljóðalengd ekki eins mikilvæg og því ekki hægt að greina milli orða með því að 

eini munurinn felist í lengd hljóðanna. Hljóðalengd er því ekki fónemísk í ensku. Í fjölda 
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annarra tungumála er hljóðalengd aðgreinandi þáttur eins og í íslensku og er því fónemískur 

þáttur. Dæmi um slíkt er kóreska en þar má finna dæmi um eftirfarandi lágmarkspör: 

 

(7) /il/ ‚dagur‘   /iːl/ ‚vinna‘ 

/seda/ ‚að telja‘  /seːda/ ‚sterkur‘ 

/kul/ ‚ostra‘   /kuːl/ ‚göng‘ 

 

Í íslenska dæminu í (6) var munur orðanna fólginn í lengd sérhljóðs annars vegar og lengd 

samhljóðs hins vegar. Í kóresku virðist hins vegar nægja að lengja sérhljóðið til að búa til 

lágmarkspar orða sem hafa mismunandi merkingu (Fromkin o.fl. 2010:241). Í ítölsku gildir 

hið sama um samhljóðalengd en hún nægir til þess að greina á milli orða. 

 

(8) nonno /nonːo/ ‚afi‘  nono /nono/ ‚níundi‘ 

 

Þetta orsakast af því að samhljóðalengd er aðgreinandi þáttur í ítölsku (Fromkin o.fl. 

2010:242). Þeir sem hafa annað móðurmál en ítölsku geta átt erfitt með þessa aðgreiningu í 

framburði ítölskunnar. Líkt og kom fram í kafla 2.1.2 eiga þeir sem hafa ensku að móðurmáli 

erfitt með að framkalla lengdarmun af þessu tagi en það gæti hugsanlega verið vegna þess að 

lengd er ekki aðgreinandi þáttur í ensku. Móðurmálshafar ítölsku eiga að sama skapi erfitt 

með enskan framburð. Þeim hættir til að taka stafsetninguna of alvarlega og bera orðin 

gjarnan fram eins og þau eru skrifuð. Hljóðið schwa [ə] er ekki hluti af sérhljóðakerfi ítölsku 

en það er mikið notað í ensku og getur verið táknað á ólíka vegu í stafsetningunni, meðal 

annars sem e, o og a. Þá bera Ítalir fram þau sérhljóð sem þeir þekkja, [ɛ, ↄ, a], í stað [ə]. 

Einnig bera þeir gjarnan fram /r/ alls staðar þar sem það kemur fyrir í stafsetningunni. Í 

móðurmálsframburði ensku er það hins vegar alls ekki borið fram í öllum tilfellum, til dæmis 

í bakstöðu orða. Orðið star myndu Ítalir því sennilega bera fram [star]. Þá lengja þeir gjarnan 

samhljóð sem birtast sem tvöfaldir samhljóðar í stafsetningu. Orðið apple er þá borið fram 

[æppel] (Wikipedia: Non-native pronunciations of English). Þetta gæti orsakast af því að 

samhljóðalengd er aðgreinandi í ítölsku eins og komið hefur fram. Ítalir læra þá eflaust að 

þegar tvöfaldur samhljóði kemur fyrir í stafsetningu skal hann vera langur í framburði til að 

merkingin komi rétt fram. Í ensku er samhljóðalengd ekki aðgreinandi og því engin lenging í 

framburði orða af þessu tagi.  
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Í spænsku er röddun ekki aðgreinandi þáttur hjá önghljóðum. Það skiptir ekki máli hvort 

önghljóð er raddað eða ekki, röddunin hefur ekki áhrif á merkinguna. Rödduð og órödduð 

önghljóð fylgja hins vegar ákveðnum reglum í ensku. Spænskumælandi eiga því erfitt með að 

fara rétt með röddun á önghljóðum og gera því lítinn greinarmun á /s/ og /z/ í ensku tali en 

þeir sem hafa ensku að móðurmáli vita að þessi hljóð eru notuð á ólíka vegu. Í spænsku gildir 

regla sem gerir kröfu um það að /s/ standi alltaf annaðhvort á undan eða eftir sérhljóði. Þar af 

leiðandi hafa spænskumælandi tilhneigingu til að bera fram sérhljóð á undan orðum sem hafa 

/s/ í framstöðu og annað samhljóð næst á eftir (Wikipedia: Non-native pronunciations of 

English). Hljóðið schwa [ə] verður gjarnan fyrir valinu (Fromkin o.fl. 2010:363-364). 

Íslenska sögnin að smakka er þá til dæmis borin fram [əsmahka].  

 

Í íslensku verka líka ýmsar hljóðkerfisreglur sem hafa áhrif á framburð Íslendinga á ensku en 

nánar verður sagt frá þeim í 3. kafla. 

 

 

2.3  Aðrir þættir 

Móðurmálskunnátta felur vissulega í sér færni í mörgu öðru en hljóðfræði og hljóðkerfisfræði. 

Til að geta notað móðurmálið þurfum við að hafa þekkingu á málfræði þess, beygingu og 

orðmyndun. Þá er nauðsynlegt að vita hvernig málið er notað, í hvaða tónhæð er æskilegt að 

skila tiltekinni merkingu og hvers konar orðasambönd eru leyfileg. Hér verður sagt frá öðrum 

þáttum sem geta haft áhrif á hreim. 

 

 

2.3.1 Hljómfall og áhersla 

Í hljóðkerfisfræði getur verið nauðsynlegt að skoða stærri einingar en einstök hljóð til að gera 

grein fyrir tilteknum þáttum. Einn þeirra þátta sem einkenna tungumál er hljómfall þess, sem 

er einnig kallað tónfall. Hvert tungumál fylgir sínum einstöku reglum í hljómfalli sem og svo 

mörgu öðru. Hljómfallið felur í sér beitingu tónhæðar í málinu, hvernig við látum hana 

sveiflast upp eða niður til að leggja áherslu á tiltekinn orðhluta eða setningarhluta (Höskuldur 

Þráinsson 2006:72-73). Notkun hljómfalls er nokkuð greinileg í spurnarsetningum, þar er 

tónninn hækkaður í fyrsta atkvæði síðasta orðsins. Í venjulegum fullyrðingarsetningum er 

tónninn hins vegar lækkaður í lok málsgreinar (Eiríkur Rögnvaldsson 2013:49). 
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Áhersla getur einnig verið afar einkennandi fyrir tungumál. Áherslu má skilgreina sem 

tónrænt fyrirbrigði sem er notað til að greina milli styrkleika í einingum málsins, svo sem í 

orðum eða atkvæðum. Oft er gerður greinarmunur á orðáherslu og setningaáherslu eftir því 

hvort áhersla er lögð á tiltekinn hluta orðs eða setningar (Kristján Árnason 2005:427-429). 

Tungumálin geta haft ólíkar reglur um notkun áherslu. Í frönsku er orðáhersla á síðasta 

atkvæðinu í fleirkvæðum orðum og setningaáhersla er á síðasta atkvæði segðarinnar. Einstök 

orð missa hins vegar áherslu sína innan lengri segða, þá helst innan setninga eða 

setningarhluta. Segðirnar eru greindar í hljómfallshrinur og getur ein setning innihaldið fleiri 

en eina slíka. Þá er aðaláhersla á seinasta orði hverrar hljómfallshrinu (Katrín Jónsdóttir 

2005:222).  

 

Áhersla er afstætt hugtak en ekki föst stærð þar sem ekki er hægt að tala um að einstök hljóð 

eða atkvæði beri áherslu (Eiríkur Rögnvaldsson 2013:47). Tungumálið býr yfir tónrænum 

þáttum og notast við mismunandi hrynjandi og tónhæð til að stýra tónfalli og áherslumynstri 

segðanna. Lengd hljóða getur einnig verið notuð til að leggja áherslu á tiltekinn hluta segðar. 

Orð- eða setningahlutar með áherslu eru þá á einhvern hátt kraftmeiri en aðrir hlutar 

segðarinnar (Kristján Árnason 2005:430). 

 

Hljómfall og áhersla þjóna því afar svipuðum tilgangi, þau eru notuð til þess að merkja þann 

hluta segðar sem er mikilvægastur út frá merkingunni. Tungumálin nota hljómfall og áherslu 

á ólíka vegu og því getur venjan úr móðurmálinu haft áhrif á framburð á erlendu tungumáli. 

Tónsvið tungumála geta einnig verið ólík en það kemur meðal annars í ljós þegar 

móðurmálshafar þýsku og spænsku tala ensku. Þessir málhafar geta talað með hreim vegna 

þess að þeir eru ekki vanir að nota eins fjölbreytta tónhæð í hljómfalli móðurmáls síns. Þá 

eiga Spánverjar einnig erfitt með að tala ensku með réttri áherslu. Í eftirfarandi setningu setja 

þeir gjarnan aðaláherslu á síðasta orðið (Wikipedia: Non-native pronunciations of English).  

 

(9) With sugar or without sugar? 

 

Þetta gæti orsakast af því að í móðurmáli þeirra er aðaláherslan á aftasta orðinu í 

spurnarsetningum. Víetnamska er einnig mikið tónamál og Víetnamar beita hljómfalli  

móðurmálsins mikið þegar þeir tala ensku. Tónhæð getur haft ólík hlutverk eftir tungumálum 

en tónhæð getur verið aðgreinandi þáttur í sumum málum. Þá er greint milli orða með 

mismunandi tónhæð. Önnur mál nota tónhæð ekki til greina milli orða en hún getur samt haft 
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áhrif á merkingu segðarinnar í heild (Fromkin o.fl. 2010:2014-2015). Í ensku getur 

eftirfarandi spurning haft tvær merkingar eftir því hvernig tónhæðinni er háttað á síðasta 

orðinu: 

 

(10) What‘s in the tea, honey? 

 

Ef tónhæðin hækkar í seinni hluta orðsins honey er spurt um það hvort teið innihaldi hunang. 

Fari tónhæðin lækkandi undir lok orðsins er sennilegra að það sé notað sem gælunafn yfir 

þann sem spurningin beinist að. Í ensku má einnig greina í sundur nafnorð og sagnorð með 

mismunandi áherslu. Orðið subject getur verið hvort tveggja, nafnorð með áherslu á fyrra 

atkvæðið eða sagnorð með áherslu á seinna atkvæðið (Fromkin o.fl. 2010:257-259). 

 

Sé áherslumynstur móðurmálsins öðruvísi getur það haft áhrif á enskuframburðinn. Í íslensku 

er orðáhersla til dæmis alltaf á fyrsta atkvæði orðsins (Kristján Árnason 2005:431). Það gildir 

ekki um öll tungumál og því líklegt að Íslendingar yfirfæri regluna ranglega á erlend 

tungumál. Þeir geta átt erfitt með aðgreiningu nafnorða og sagnorða sem stafsett eru eins í 

ensku. Áhersla á fyrsta atkvæði er raunar með helstu einkennum íslensks hreims í framburði á 

ensku (Hulda Kristín Jónsdóttir 2015). Eins eru líkur á því að Íslendingar eigi í erfiðleikum 

með áherslumynstur frönsku sem var útskýrt fyrr í kaflanum. Þar er áherslan á síðasta atkvæði 

orðs eða síðasta atkvæði hljómfallshrinu. Franska hefur raunar áherslumynstur sem greinir sig 

talsvert frá áherslum í þeim tungumálum sem eru Íslendingum hvað mest kunnug, svo sem 

danska og enska (Katrín Jónsdóttir 2005:221). 

 

 

2.3.2 Önnur áhrif 

Í móðurmálinu felst mikil þekking. Við beygjum orðin rétt og skipum þeim í setningar eftir 

ákveðnum reglum. Þá þekkjum við merkingu orðanna og algengra orðtaka eða orðasambanda. 

Allir þessir þættir geta haft áhrif á það hvernig við tölum erlend tungumál. Við getum 

ósjálfrátt yfirfært orðaröð og merkingu á erlenda málið sem getur orðið til þess að við gerum 

okkur ekki nægilega skiljanleg. Þannig geta eftirfarandi setningar komið fram í enskutali 

einstaklings með spænsku að móðurmáli: 

 

(11) Hey, is not funny. Hey, no es gracioso. 

 Live in Colombia. Vivo en Colombia. 
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Setningagerð af þessu tagi er ósköp eðlileg í spænsku en gengur ekki í ensku. Hér er 

setningagerð móðurmálsins því yfirfærð á annað mál  (Fromkin o.fl. 2010:364).  

 

Það er ljóst að áhrif móðurmálsins á framburð og notkun á erlendu máli eru margþætt og fela í 

sér margt fleira en hljóðfræði, hljóðkerfisfræði og hljómfall. Orðaforði móðurmálsins getur 

verið frábrugðinn orðaforða erlenda málsins og beinar þýðingar geta verið óheppilegar. Það á 

ekki síst við í föstum orðasamböndum og orðtökum. Vissulega má deila um það hvort 

ruglingur á orðaröð og orðanotkun falli undir erlendan hreim. Áhrif frá hljóðfræði, 

hljóðkerfisfræði og hljómfalli móðurmálsins eru sennilega helstu einkenni hreimsins vegna 

þess að slík áhrif geta enn komið fram þó svo að við höfum náð fullkomnu valdi á málfræði 

og orðaforða annars máls. Mistök í málfræði eru því sennilega einungis dæmi um þætti sem 

geta bent til þess að erlenda málið sé ekki móðurmál okkar. Móðurmálið felur í sér svo margt 

og það getur því skinið í gegn um erlenda tungumálið á ýmsa vegu.  
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3. ÍSLENSKUR HREIMUR 

 

Líkt og önnur hljóðkerfi hefur hljóðkerfi íslensku sín sérkenni. Það greinir sig raunar frá 

öðrum hljóðkerfum með því að nýta hljóðkerfisfræðilega þætti sem koma fyrir í fáum 

tungumálum. Íslenskt hljóðkerfi skiptist í kerfi sérhljóða og samhljóða sem raðast eftir 

íslenskum hljóðskipunarreglum og hljóðkerfisreglum. Í þessum kafla verður hljóðkerfi 

íslensku stuttlega lýst og farið yfir helstu einkenni þess. Því næst verður útskýrt hvernig 

einkennisþættir íslenska hljóðkerfisins geta valdið íslenskum hreim þegar móðurmálshafar 

íslensku tala önnur tungumál, bæði út frá hljóðfræði og hljóðkerfisfræði íslensku. 

 

 

3.1 Íslenska hljóðkerfið 

Í þessum kafla verður íslenska hljóðkerfið sett upp eftir skiptingu Kristjáns Árnasonar (2005) 

í Íslenskri tungu I: Hljóð. Ekki verður sagt nánar frá skiptingu hljóðkerfisins heldur er það 

einungis sett fram til að varpa ljósi á þau einkenni hljóðkerfisins sem sagt verður frá síðar í 

kaflanum. 

 

 

3.1.1 Sérhljóðakerfi 

Íslenska sérhljóðakerfið inniheldur átta einhljóð. Einhljóðin eru hvert um sig fulltrúi eins 

fónems og er því fjöldi fónema og hljóða jafn. Kerfi íslenskra einhljóða lítur svona út 

(Kristján Árnason 2005:125): 

 

 FRAMMÆLT UPPMÆLT 

 Ókringt Kringt Ókringt Kringt 

NÁLÆGT i   u 

HÁLFNÁLÆGT ɪ ʏ   

HÁLFFJARLÆGT ɛ œ  ↄ 

FJARLÆGT   a  
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Þá inniheldur sérhljóðakerfi íslensku sjö tvíhljóð en fónemaskipting þeirra er ekki eins einföld 

og skipting einhljóðanna. Íslensk tvíhljóð eru [ei, œi, ou, ai, au, ↄi, ʏi] (Kristján Árnason 

2005:147, 150). 

 

 

3.1.2 Samhljóðakerfi 

Í hljóðkerfi íslensku eru lokhljóð, önghljóð, blísturshljóð, nefhljóð, hliðarhljóð og 

sveifluhljóð. Blístursthljóð og lokhljóð eru öll órödduð en lokhljóðin skiptast í fráblásin og 

ófráblásin lokhljóð. Aðrir myndunarhættir skiptast í rödduð og órödduð afbrigði. 

Samhljóðakerfi íslensku raðast á þennan hátt (Kristján Árnason 2005:161): 

 

MYNDUNAR-

HÁTTUR 

 

MYNDUNARSTAÐUR 

 Varamælt Tannmælt / 

tannvaramælt 

Framgóm- 

mælt 

Uppgóm- 

mælt 

Raddbanda- 

mælt 

LOKHLJÓÐ 

    Ófráblásin 

    Fráblásin 

 

p 

p
h
 

 

t 

t
h
 

 

c 

c
h
 

 

k 

k
h
 

 

Ɂ 

ÖNGHLJÓÐ 

    Rödduð 

    Órödduð 

 

v 

f 

 

ð 

θ 

 

j 

ç 

 

ɣ 

x 

 

 

h 

BLÍSTURSHLJÓÐ  s    

NEFHLJÓÐ 

    Rödduð 

    Órödduð 

 

m 

m  

 

n 

n  

 

ɲ 

ɲ  

 

ŋ 

ŋ  

 

HLIÐARHLJÓÐ 

    Raddað 

    Óraddað 

  

l 

l  

   

SVEIFLUHLJÓÐ 

    Raddað 

    Óraddað 

  

r 

r  
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3.2 Hljóðfræðileg einkenni íslensks hreims 

Ef hljóðkerfi íslensku er borið saman við Alþjóðlega hljóðritunarstafrófið sést greinilega að 

íslenska nýtir einungis brot þeirra hljóða sem þar standa. Ekkert tungumál er þó þannig 

uppbyggt að það nýti öll möguleg málhljóð. Myndunarstaðir íslenskra samhljóða eru ekki 

nema fimm talsins en í IPA eru sýndir 11 mögulegir myndunarstaðir í samhljóðakerfinu (The 

International Phonetic Association 2015). Íslenska samhljóðakerfið nýtir heldur ekki alla 

hugsanlega myndunarhætti. Þetta þýðir að þegar Íslendingar læra erlent tungumál eru allar 

líkur á því að hljóðkerfi málsins innihaldi hljóð sem þeir hafa ekki reynslu af að mynda og 

nota. Sérhljóðakerfi IPA inniheldur til dæmis tákn fyrir 28 hljóð (sjá kafla 2.1.3) en í kerfi 

íslenskra einhljóða eru einungis átta sérhljóð. Sérhljóðin sem við erum óvön að bera fram eru 

því 20 talsins og fjöldi óþekktra samhljóða er eðlilega mun hærri þar sem myndun þeirra er 

öllu flóknari og getur verið ansi ítarleg. Það að læra erlent tungumál felur í sér að læra nýtt 

hljóðkerfi en það getur verið afar flókið verkefni (Guðmundur Edgarsson 2007:162). 

 

Þegar við lærum nýtt tungumál flokkum við hljóðin iðulega út frá flokkun málhljóða 

móðurmálsins, þá sérstaklega þau hljóð sem svipar til hljóða móðurmáls okkar. Í ensku eiga 

Íslendingar meðal annars erfitt með að greina á milli /v/ og /w/ vegna þess að þeir greina ekki 

nægilega mikinn mun og flokka hvort tveggja undir hinu íslenska /v/ (Guðmundur Edgarsson 

2007:170). Íslenskt /v/ er aftur á móti mýkra í framburði en enskt /v/ (Hulda Kristín Jónsdóttir 

2015) og ef fónemin eru tvö í ensku getur sannarlega valdið misskilningi að flokka þau saman 

sem eitt hljóð. Íslenskt /v/ má jafnvel greina sem nálgunarhljóð í sumum tilfellum og væri því 

réttilega hljóðritað [ʋ] (Eiríkur Rögnvaldsson 2013:16). Það getur verið skýringin á því að 

Íslendingar eigi erfitt með að bera /v/ rétt fram í ensku þar sem [ʋ] hljómar vissulega mýkra í 

framburði en [v].  

 

Ef sérhljóðakerfi íslensku er skoðað sjást nokkuð margir auðir reitir í töflunni. Einn auðu 

reitanna er frammælt, nálægt og kringt sérhljóð. Hljóðið sem er myndað á þennan hátt er 

táknað með [y] en það er meðal annars að finna í sérhljóðakerfum dönsku og þýsku í orðum 

eins og kylling og Führer. Þetta hljóð getur vafist talsvert fyrir Íslendingum sem ekki hafa 

lært það á máltökuskeiði. Það reynist þá erfitt að greina hljóðið rétt og myndunin er að sama 

skapi flókin. Þrátt fyrir það er ókringt hljóð af sama tagi, [i], mikið notað í íslensku og því 

ættu Íslendingar að geta myndað [y] með því einu að breyta kringingu varanna.  
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Í ensku geta Íslendingar einnig átt erfitt með að bera fram /s/ en eins og komið hefur fram er 

einungis eitt /s/ í íslenska hljóðkerfinu. Í ensku koma aftur á móti fjögur hljóð til greina, [s, z, 

ʃ, ʒ], en þar af eru [z] og [ʒ] rödduð. Enskan hefur ákveðnar reglur um dreifingu þessara 

hljóða en Íslendingar geta átt afar erfitt með að átta sig á þeim og draga jafnvel öll hljóðin 

saman í eina blísturshljóðið sem þeir þekkja, [s] (Hulda Kristín Jónsdóttir 2015). Orðin Sue og 

zoo geta af þessum ástæðum hljómað eins í eyrum Íslendinga. Þeir sem hafa ensku að 

móðurmáli vita að þarna er annað orðið með rödduðu hljóði í framstöðu og hitt með 

órödduðu.  

 

Fjöldi tungumála notast við svokölluð tvinnhljóð (e. affricate) í framburði sínum. Hljóð af 

þessu tagi eru ekki hluti af íslenska hljóðkerfinu þó svo að notkun þeirra sé hugsanlega að 

aukast (Bjarki M. Karlsson 2007). Samkvæmt Huldu Kristínu Jónsdóttur (2015) eiga 

Íslendingar afar erfitt með að bera fram ch í enskum orðum eins og change og chip. Þetta gæti 

orsakast af vanþekkingu Íslendinga á tvinnhljóðum og notkun þeirra. Við ölumst ekki upp við 

notkun þessara hljóða og berum því hugsanlega orð af þessu tagi fram með einföldu [tj]. 

 

Ljóst er að margt hefur áhrif á hljóðfræðilegan hreim íslensku sem birtist þegar Íslendingar 

tala annað tungumál. Á heildina litið snúa erfiðleikarnir allir að þeim hljóðum sem eru 

Íslendingum ókunnug eða eru ekki aðgreind í íslenska hljóðkerfinu. Það reynist erfitt að 

greina í sundur og mynda hljóð sem hvergi eru notuð í móðurmálinu. Mismunandi stig 

röddunar geta hæglega hljómað sem eitt þegar móðurmálið greinir ekki á milli þeirra.  

 

 

3.3 Hljóðkerfisfræðileg einkenni íslensks hreims 

Auk hljóðfræðilegra þátta einkennist íslenskur hreimur af beitingu hljóðkerfisreglna sem 

verka á móðurmálið en eiga ekki við um erlendu tungumálin. Þær eru vissulega fjölmargar en 

nokkrar þeirra eru sjaldgæfar í tungumálum heimsins og eru því sérstaklega áberandi í 

framburði Íslendinga á erlendum málum. Í þessum kafla verður farið yfir nokkur 

hljóðkerfisfræðileg atriði sem einkenna íslenska hljóðkerfið og einkenna að sama skapi 

íslenskan hreim.  
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3.3.1 Lengd sérhljóða  

Í íslensku gildir regla sem segir til um hvernig dreifingu langra og stuttra sérhljóða er háttað. Í 

meginatriðum er hún svo að ef eitt samhljóð kemur á eftir sérhljóðinu verður það langt en ef 

tvö eða fleiri samhljóð standa á eftir verður sérhljóðið stutt (Kristján Árnason 2005:73). Þetta 

sést á eftirfarandi dæmum: 

 

(12) ber [pɛːr ]  bers [pɛr s] 

 falur [faːlʏr ]  faldi [faltɪ] 

 

Einnig er talað um að löng sérhljóð komi fyrir í opnum atkvæðum og stutt sérhljóð í lokuðum 

atkvæðum. Líkt og margt annað á lengdarreglan sér undantekningar. Hún verkar ekki þegar 

tilteknir samhljóðaklasar standa á eftir sérhljóðinu. Það eru klasar þar sem fyrra samhljóðið er 

p, t, k eða s og það seinna er v, j eða r, eins og dæmin hér að neðan sýna (Kristján Árnason 

2005:185): 

 

(13) Esja [ɛːsja] 

 titra [t
h
ɪːtra] 

 vökva [vœːkva] 

 

Lengdarreglan er hluti af ómeðvitaðri málkunnáttu Íslendinga sem hafa íslensku að 

móðurmáli. Við þurfum ekki að læra hana sérstaklega, hún kemur af sjálfu sér með 

máltökunni. Hún getur einnig haft áhrif á framburð okkar á erlendum tungumálum. Þegar 

Íslendingar tala ensku er nokkuð algengt að þeir noti ranga sérhljóðalengd. Það getur hljómað 

undarlega í eyrum enskumælandi fólks og jafnvel valdið misskilningi (Pétur Knútsson 

1986:xxi). Eins og kom fram í kafla 2.2.2 er lengd hljóða ekki aðgreinandi í ensku og því 

getur hljómað einkennilega að gera sérstakan greinarmun á lengd þar sem hennar er ekki þörf.  

 

 

3.3.2 Aðblástur 

Eitt helstu einkenna íslenskrar beygingar og íslenska hljóðkerfisins er svokallaður aðblástur. 

Hann birtist í einstökum orðum og getur einnig komið fyrir í beygingarmyndum eða 

orðmyndun (Kristján Árnason 2005:245). Í íslensku finnast engin löng fráblásin hljóð þó svo 

að stafsetningin gæti gefið vísbendingar um annað. Í orðum sem rituð eru með tvöföldum 

samhljóða, svo sem -pp-, -tt- og -kk-, er ekki um langt samhljóð að ræða heldur kemur fram 
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aðblástur á undan samhljóðinu (Eiríkur Rögnvaldsson 2013:57). Aðblástur felur í sér óraddað 

tímabil sem kemur á eftir stuttum sérhljóðum ef á eftir stendur lokhljóð sem er táknað með p, 

t eða k í stafsetningunni (Kristján Árnason 2005:205). Þá getur hann einnig komið fyrir á 

undan samhljóðaklösum þar sem p, t eða k stendur á undan l, n eða m. Á eftir aðblæstri getur 

einungis staðið ófráblásið lokhljóð, fráblásin lokhljóð koma hvergi fyrir á eftir aðblæstri 

(Eiríkur Rögnvaldsson 2013:57). 

 

(14) hattur [hahtʏr ] batna [pahtna] 

 koppur [k
h
ↄhpʏr ] epli [ɛhplɪ] 

 sokkur [sↄhkʏr ]  vakna [vahkna] 

 

Aðblásturinn er oftast táknaður með [h] í hljóðritun þó að ýmsar skoðanir séu á því hvernig 

best sé að setja hann fram. Einnig eru deilur um hljóðkerfisfræðilega greiningu á aðblæstri en 

þeim verður ekki lýst nánar hér (Kristján Árnason 2005:206-207).  

 

Aðblástur er tiltölulega sjaldgæft fyrirbæri og kemur einungis fyrir í framburði nokkurra 

tungumála. Af Norðurlandamálunum er aðblástur til dæmis notaður í íslensku og færeysku 

(Kristján Árnason 2005:316). Hann getur hljómað framandi í eyrum þeirra sem hafa 

móðurmál sem ekki notast við aðblástur. Aðblástur er hluti af ómeðvitaðri málkunnáttu 

Íslendinga og aðblástursreglan virðist vera virk við upptöku nýyrða, sbr. app [ahp].  

 

Þegar Íslendingar tala erlend tungumál beita þeir gjarnan aðblástursreglum ranglega á erlend 

orð og aðblástur er eitt helsta einkenni á íslenskum hreim (Guðmundur Edgarsson 2004:34). 

Eins og komið hefur fram er venjan í íslensku að ef einungis eitt samhljóð stendur á eftir 

sérhljóði þá er sérhljóðið langt. Ef aðblástur kemur á eftir sérhljóðinu þá getur það hins vegar 

einungis verið stutt. Íslendingar geta því haft tilhneigingu til þess að beita aðblæstri í 

erlendum orðum þar sem stafsetning eða hljóðskipun samsvarar á einhvern hátt þeim orðum 

þar sem aðblástur kemur fyrir í íslensku. 

 

(15) apple, back, Britney, check, drop, get, Jack, kick, lock, pat, recognize, sit 

 

Ensku orðin hér að ofan eiga það öll sameiginlegt að í þeim getur komið fyrir aðblástur í 

enskuframburði Íslendinga. Aðblásturinn einskorðast ekki við ensku og getur einnig komið 
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fyrir í orðum sem eru stafsett með tvöföldum samhljóðum en það getur til dæmis átt við í 

beygingarmyndum sagnanna hér að ofan. 

 

(16) dropping, getting, sitting 

 

Þetta getur auðvitað átt við um fleiri tungumál en bara ensku en aðblástur getur einnig komið 

fyrir í eftirfarandi dönskum orðum: 

 

(17) fattig, lukke, minut, nok, sætte, tak, tæppe 

 

Þar sem aðblástur er sjaldgæfur í tungumálum heimsins er hugsanlegt að hann valdi 

misskilningi. Sé hann notaður í framburði tungumála sem ekki nýta hann að neinu leyti getur 

það orðið til þess að framburðurinn hljómi óskýr og jafnvel rangur. Íslendingar greina sig frá 

öðrum með aðblæstri í enskuframburði sínum vegna þess hve algengur hann er í íslensku en 

sjaldgæfur í öðrum tungumálum (Guðmundur Edgarsson 2007:164). 

 

 

3.2.3 Afröddun 

Samhljóðum er gjarnan skipt í tvo meginflokka, hljómendur og hindrunarhljóð. Almennt er 

litið svo á að nefhljóð, hliðarhljóð og sveifluhljóð flokkist sem hljómendur og lokhljóð og 

önghljóð séu hindrunarhljóð. Skiptingin er svo vegna þess að þeir myndunarhættir sem kalla 

má hljómendur mynda hljóð sem eru í eðli sínu rödduð og formendabyggingu þeirra svipar til 

formendabyggingar sérhljóða. Hindrunarhljóðum er aftur á móti eðlislægt að vera órödduð 

(Kristján Árnason 2005:163).  

 

Ef samhljóðakerfi íslensku er skoðað er greinilegt að röddun hljómenda og raddleysi 

hindrunarhljóða er ekki algilt. Langflest önghljóðin hafa bæði raddað og óraddað afbrigði. 

Önghljóð eiga það þó til að haga sér eins og hljómendur og hugsanlegt er að þau eigi hvorki 

heima með hljómendum né hindrunarhljóðum. Þá virðist röddun þeirra að einhverju leyti 

stýrast af umhverfinu sem þau standa í (Kristján Árnason 2005:163-164).  

 

Einnig vekur athygli að íslenska samhljóðakerfið inniheldur rödduð og órödduð afbrigði af 

öllum þeim hljóðum sem kalla mætti hljómendur. Órödduð nefhljóð, hliðarhljóð og 

sveifluhljóð passa illa við þá hugmynd að hljómendum sé eðlislægt að vera raddaðir. Í raun 
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má segja að íslenska sé í heild nokkuð óraddað tungumál þar sem hún notar órödduð samhljóð 

í talsvert meiri mæli en önnur sambærileg tungumál. Það sést meðal annars á því að lokhljóð 

íslensku eru einungis órödduð og greint er á milli þeirra með fráblæstri. Í öðrum skyldum 

tungumálum er algengara að greina á milli raddaðra og óraddaðra lokhljóða. Í íslensku hafa 

önghljóð og hljómendur tilhneigingu til að afraddast í grennd við önnur órödduð hljóð eða í 

lok segðar og er þá stundum litið svo á að hljóðin fái blástur frá raddleysi nágrannahljóðanna 

(Kristján Árnason 2005:244-245). 

 

Þar sem afröddun er gífurlega algeng í íslensku geta Íslendingar átt erfitt með framburð 

erlendra tungumála þar sem rödduð hljóð eru algengari í notkun. Samkvæmt Guðmundi 

Edgarssyni (2004:34) er afröddun á r og l með helstu einkennum á íslenskum framburði. 

Hann heldur því fram að enskumælandi fólk eigi afar erfitt með að skilja slíkan framburð og 

það geti því haft áhrif á skilning ef Íslendingar bera ensku fram með afröddun á þessum 

hljóðum. Hér á eftir eru dæmi um nokkur ensk orð sem innihalda hljómendur sem gætu 

hugsanlega komið fyrir sem óraddaðir í framburði Íslendinga: 

 

(18) art, belt, camp, for, help, milk, thank, tool, want 

 

Óraddaðir hljómendur eru afar sjaldgæfir í tungumálum heimsins. Það getur reynst fólki erfitt 

að þekkja slík hljóð og greina þau frá öðrum og það getur jafnvel átt um þá sem hafa 

móðurmál sem notast við þessi hljóð (Wikipedia: Sonorant). Það gæti útskýrt hvers vegna 

Íslendingar nota óraddaða hljómendur ranglega í enskum framburði. Vera má að þeir heyri 

alls ekki muninn. Þeir sem hafa enga þekkingu á hljóðfræðilegum atriðum á borð við röddun 

og afröddun eiga hugsanlega erfiðara með að greina milli slíkra hljóða heldur en þeir sem hafa 

þekkingu á þeim. Þá skiptir vafalaust máli að gera sér grein fyrir því að þau geti haft áhrif á 

framburð annarra mála.  

 

Líkt og sagt var frá um aðblástur getur afröddun einnig haft áhrif á framburð annarra erlendra 

tungumála en ensku. Hér að neðan eru dæmi um dönsk orð þar sem afröddunarreglur íslensku 

geta haft áhrif á framburðinn: 

 

(19) dyr, erfaring, folk, forstå, hjælp, kant, mælk, samt 
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Ofantalin orð innihalda öll hljómendur sem verða hugsanlega óraddaðir í dönskuframburði 

Íslendinga. Þarna eru vissulega nokkur orð sem geta orðið fyrir áhrifum frá samsvarandi 

íslenskum orðum. Þá getur einnig komið fyrir óraddað önghljóð í framstöðu orðsins hjælp 

sem kemur eflaust vegna áhrifa stafsetningar, en í íslensku eru orð stafsett með hj alltaf borið 

fram sem [ç]. Í dönsku er það aldrei borið öðruvísi fram en [j].  

 

 

3.4 Mismikill hreimur 

Ljóst er að hljóðkerfislegir þættir eins og aðblástur og afröddun geta haft töluverð áhrif á 

framburð Íslendinga á erlendum tungumálum. Listinn yfir áhrifavalda er ekki tæmandi og 

eflaust er alltaf hægt að grafa dýpra í leit að öllum þeim einkennum móðurmálsins sem hafa 

áhrif á íslenskan hreim. Líkt og komið hefur fram í 2. kafla þurfa Íslendingar rétt eins og aðrir 

að mæta ókunnugum sérhljóðum þegar þeir læra erlend mál. Íslenskt sérhljóðakerfi notast 

aðeins við takmarkaðan fjölda hljóða og það sama gildir um samhljóðakerfið. Þá gilda 

ákveðnar hljóðkerfisreglur sem erfitt er að útiloka þegar erlend mál eru töluð.  

 

Einkennin sem sagt var frá í kafla 3.2 eru sennilega helstu einkenni hins íslenska hreims, þá 

allra helst afröddun og aðblástur. Þá getur verið að hljóðkerfisreglur á borð við önghljóðun 

lokhljóða og lokhljóðun önghljóða hafi einnig áhrif, svo og sérhljóðalengd. Stafsetning 

erlenda tungumálsins getur valdið misskilningi og okkur hættir til að bera fram orð með 

tiltekna stafsetningu á tiltekinn hátt vegna þess að stafsetningin hefur ákveðinn framburð í 

íslensku. Hvað hljóðfræði varðar er eflaust mismunandi eftir tungumálum af hvaða tagi 

mistökin eru. Íslenska hljóðkerfið getur átt margt sameiginlegt með hljóðkerfi eins tungumáls 

en lítið sameiginlegt með hljóðkerfi annars tungumáls.  

 

Ef borin eru saman hljóðkerfi íslensku og dönsku sést til dæmis að íslenska sérhljóðakerfið 

inniheldur aðeins átta sérhljóð en í danska sérhljóðakerfinu koma fyrir 15 - 17 sérhljóð. 

Kerfin tvö eiga svo ekki nema sex hljóð sameiginleg. Það þýðir að Íslendingar þurfa að kljást 

við um 10 ókunnug sérhljóð þegar þeir læra dönsku. Samhljóðakerfi íslensku inniheldur svo 

30 hljóð en hið danska einungis 20. Þar eru 18 hljóð sameiginleg og því þurfa Íslendingar að 

draga samhljóðanotkunina saman þegar þeir tala dönsku (Volhardt 2011:14, 28). Danska er 

norrænt mál og á því eðlilega margt skylt með íslensku, eins og sést á dæmunum í (17). Það 

má því reikna með að fjöldi erlendra tungumála eigi ekki eins mikið sameiginlegt með 
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íslenska hljóðkerfinu og hið danska. Mál annarra ætta eru sennilega öllu frábrugðnari og 

innihalda fleiri framandi hljóð. 

 

Samkvæmt Huldu Kristínu Jónsdóttur (2015), aðjunkt í ensku við Háskóla Íslands, einkennist 

enskuframburður Íslendinga mikið af áherslu á fyrsta atkvæði. Þá eru áberandi þau atriði sem 

talin hafa verið í þessum kafla. Hulda segist hafa tekið eftir því að Íslendingar frá Norðurlandi 

hafi almennt betri framburð á ensku heldur en Sunnlendingar. Hún segir þá átta sig betur á 

þeim mun sem getur verið á tungumálum vegna þess að þeir greina norðlensku vel frá 

sunnlensku. Þá er raddaður framburður algengur á Norðurlandi og það veldur því að afröddun 

er ekki eins áberandi í enskuframburði Norðlendinga.  

 

(20)   íslenska  enska 

 Sunnlenska mjólk [mjoul k] milk [mɪl k] 

 Norðlenska mjólk [mjoulk
h
] milk [mɪlk] 

 

Norðlendingar eiga auðveldara með að átta sig á því að tungumálin eru ólík hvað áherslu og 

hljómfall varðar. Þeir gera vissan greinarmun á Norðlensku og Sunnlensku og virðast því gera 

sér betur grein fyrir því að tungumálin eru misjöfn. Þess vegna eiga þeir auðveldara með að 

nálgast erlenda tungumálið og ná góðri færni í framburði þess. 

 

 

3.5 Samantekt 

Íslenskur hreimur er gjarn á að koma fram þegar Íslendingar tala erlend tungumál. Einkenni 

hreimsins eru einnig helstu einkenni íslenska hljóðkerfisins. Þau hljóð sem ekki koma fyrir í 

íslenska hljóðkerfinu eru alltaf erfiðari í framburði heldur en hljóðin sem Íslendingar eru vanir 

að nota og mynda. Fjöldi mögulegra sérhljóða er ekki hluti af íslensku sérhljóðakerfi og 

ókunnugu hljóðin eru þau hljóð sem vefjast hvað mest fyrir okkur í framburði erlendra 

tungumála.  

 

Hljóðkerfisreglur íslensku eru að sama skapi afar einkennandi fyrir íslenskan hreim. 

Íslendingar eiga erfitt með að útiloka reglur um sérhljóðalengd og greina í sundur löng og 

stutt sérhljóð í tungumálum sem hafa ekki slíka aðgreiningu. Þá er afar algengt að Íslendingar 

beiti aðblæstri ranglega á önnur tungumál. Aðblástur er mikið notaður í íslensku en er 
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sjaldgæfur í öðrum tungumálum. Það gildir einnig um afröddun hljómenda sem er að sama 

skapi mjög algeng í íslensku. Slík afröddun getur hljómað undarlega í eyrum þeirra sem ekki 

hafa móðurmál sem notar óraddaða hljómendur. Afröddun hljómenda kemur hins vegar ekki 

fram í framburði allra Íslendinga á erlendum tungumálum. Íslendingar frá Norðurlandi sem 

hafa raddaðan framburð notast við óraddaða hljómendur í mun minna mæli en aðrir. Þeir geta 

því átt auðveldara með að ná valdi á góðum framburði tungumála sem ekki notast við hljóð af 

þessu tagi.  

 

Íslendingar geta einnig átt erfitt með myndun einstakra önghljóða. Þeir heyra lítinn mun á 

mismunandi röddunarstigi hljóða sem ekki eru aðgreind í íslensku, svo sem [s] og [z]. Þá eiga 

þeir erfitt með að greina í sundur /v/ og /w/ í ensku. Einnig er algengt að Íslendingar noti 

áherslumynstur og hljómfall móðurmálsins þegar þeir tala erlend mál. Í íslensku er áhersla til 

dæmis oftast á fyrsta atkvæði orðs en í frönsku er áherslan á síðasta atkvæðinu.  

 

Íslenskur hreimur einkennist sennilega mest af sérkennum íslenska hljóðkerfisins. Þau atriði 

sem íslenska notar til aðgreiningar eru sum hver sjaldgæf í tungumálum heimsins og því getur 

íslenskur hreimur hljómað sérkennilega í eyrum annarra. 
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4. ÁHRIF HREIMS 

 

Þegar við lærum erlent tungumál er erfitt að gera það án þess að hafa móðurmálið til 

viðmiðunar. Þaðan höfum við alla málkunnáttu okkar og þekkingu á möguleikum 

tungumálsins. Í móðurmálinu lærum við einnig aðgreiningu hljóða og fylgjum ákveðnum 

reglum í samröðun þeirra. Allt er þetta þekking sem er að mestu ómeðvituð og erfitt að 

útiloka þegar kemur að því að læra nýtt tungumál sem hefur sitt eigið kerfi sem fer eftir sínum 

einstöku reglum. Við getum náð góðum tökum á málfræði annars tungumáls en talað erlenda 

málið með hreim af móðurmálinu þrátt fyrir það. Með hreimnum er þó ekki víst að við höfum 

áhrif á merkinguna, það er vel hugsanlegt að við komumst af með erlent tungumál þrátt fyrir 

að tala málið með hreim. Hér verður vöngum velt yfir því hvort hreimurinn hafi einhver 

raunveruleg áhrif og hvernig og hvort sé hægt að draga úr honum á einhvern hátt. 

 

 

4.1 Skiptir hreimur máli? 

Hér hefur verið sagt frá fjölmörgum þáttum sem geta haft áhrif á það hvernig við berum fram 

erlent tungumál. Hljóðfræði og hljóðkerfisfræði erlenda málsins er lykilþáttur í því að ná 

tökum á góðum framburði og í hljóðkerfi málsins má finna ýmsar vísbendingar sem geta 

hugsanlega leitt til betri framburðar. Það nægir aftur á móti ekki að læra öll helstu einkenni 

hljóðkerfis erlenda málsins heldur þurfum við einnig að vera meðvituð um þau áhrif sem 

hljóðkerfi móðurmálsins hefur á framburðinn. Það getur verið í formi einstakra hljóða eða 

beitingar hljómfallsreglna. Auk þess þurfum við að vera meðvituð um hljómfalls- og 

áherslumynstur móðurmálsins. Það er því gífurlega margt sem þarf að huga að þegar 

markmiðið er að ná valdi á góðum framburði á erlendu máli. 

 

Margir eru þeirrar skoðunar að einfaldur skýrleiki nægi í framburði til að gera sig skiljanlegan 

á öðru tungumáli. Nóg sé að að hafa góða þekkingu á málfræði tungumálsins og 

setningaskipan til að vera fær um að nota það í ræðu og riti. Að tala erlent tungumál með 

miklum hreim getur hins vegar gert samskiptin erfiðari og fyrirhafnarsamari. Það getur 

sérstaklega verið erfitt fyrir viðmælandann og hann getur þurft að leggja sig meira fram við að 

skilja það sem sagt er (Guðmundur Edgarsson 2004:1). 
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Rannsóknir hafa hins vegar leitt í ljós að hreimur hefur lítil áhrif á skilning (Guðmundur 

Edgarsson 2007). Að mati Huldu Kristínar Jónsdóttur (2015) er mikilvægt að gera greinarmun 

á hugtökunum hreimur og framburður. Einstaklingurinn getur haft gott vald á framburði 

erlends tungumáls og talað skýrt og skiljanlegt mál. Hreimurinn felur hins vegar aðeins í sér 

áhrif móðurmálsins á framburðinn. Þrátt fyrir að talað sé með skýrum og skiljanlegum 

framburði er á sama tíma einnig hægt að tala með hreim (Guðmundur Edgarsson 2007:170). 

Hreimurinn getur þó orðið til þess að viðmælandinn þurfi lengri tíma til að vinna úr 

upplýsingunum og skilja þær rétt. Hægt er að líta svo á að skilningi sé náð ef viðmælandinn 

meðtekur þau skilaboð sem mælandinn ætlar sér að koma til skila (Guðmundur Edgarsson 

2007:172-173).  

 

Að tala erlent tungumál með hreim þarf því ekki að hindra samskipti á erlenda tungumálinu 

en getur samt verið nokkurs konar hindrun í samskiptum. Hægt er að koma merkingu til skila 

þrátt fyrir að tala með hreim en það getur hægt á úrvinnslu upplýsinga og hugsanlega valdið 

misskilningi. Til að geta átt í átakalausum samræðum á erlendu máli er mikilvægt að temja sér 

góðan og áheyrilegan framburð (Guðmundur Edgarsson 2004:1). 

 

 

4.2 Að meðhöndla hreim 

Erlendur hreimur getur átt sér stað og stund. Þegar við tölum erlent tungumál þykir betra að 

tala með sem minnstum hreim af móðurmálinu. Aftur á móti getur hreimurinn verið eðlilegur 

þegar við tölum móðurmálið okkar en þurfum að skeyta inn erlendum orðum eða frösum. Rétt 

eins og það getur valdið misskilningi að tala erlent tungumál með móðurmálshreim getur það 

hljómað einkennilega að tala móðurmálið með tökuorðum sem ekki eru borin fram með 

móðurmálshreim. Sem dæmi má líta á eftirfarandi setningu. 

 

(21) Bruce Jenner var að versla með Kourtney. 

 

Í samfelldu íslensku tali er eðlilegt að bera sérnöfnin hér að ofan fram með íslenskum hreim. 

Það getur komið áheyrandanum að óvörum að bera þau fram með fullkomnum enskum 

framburði. Þá kæmu inn önnur hljóð og áhersla og hljómfall væri með öðru sniði. Þrátt fyrir 

að margir Íslendingar viti hvernig nöfnin eru réttilega borin fram myndu eflaust flestir bera 

setninguna fram svona: 
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(22) [pru:s tjɛnːɛr var  að vɛr stla mɛːð kↄr tni] 

 

Hreimur virðist ekki koma í veg fyrir að við getum haldið uppi samræðum á erlendu 

tungumáli. Hann getur þó haft nokkuð neikvæð áhrif á samskiptin og því er eflaust vænlegast 

til vinnings að reyna að halda hreimnum í lágmarki eftir því sem auðið er. Þá má velta fyrir 

sér hvaða leiðir er best að fara til að draga úr hreimnum. 

 

Í tungumálakennslu er misjafnt hve mikil áhersla er lögð á það að kenna réttan framburð. Oft 

hafa tungumálakennararnir sjálfir lært erlenda málið á fullorðinsaldri og hafa jafnvel ekki 

framburð á við þá sem hafa málið að móðurmáli. Þá má vera að rangur framburður tiltekinna 

þátta sé kenndur í upphafi og þá er erfitt að grípa inn í og laga framburðinn síðar. Hafi maður 

lært rangan framburð á fyrstu stigum tungumálanáms getur verið erfitt að greina hvað er rangt 

við hann seinna. Samkvæmt Huldu Kristínu Jónsdóttur (2015) felur það að draga úr hreim í 

sér mikla vinnu. Í framburðarkennslu hefur hún lagt áherslu á að það sé langtímavinna að 

temja sér góðan framburð á erlendu máli. Hún segir nauðsynlegt að ætla sér ekki of mikið og 

best sé að einblína á eitt atriði í einu þar sem það sé óhugsandi að laga öll framburðareinkenni 

móðurmálshreimsins í sömu andrá. Mikilvægt er að setja sér raunhæf og eðlileg markmið og 

gera sér grein fyrir því að kjöraðstæður til að temja sér góðan framburð er að dvelja erlendis 

þar sem tungumálið er talað. Ef slíkt er ekki fyrir hendi getur tekið nokkur ár að draga 

varanlega úr framburðareinkennum móðurmálsins.  
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5. LOKAORÐ 

 

Móðurmálið er með því fyrsta sem við lærum á lífsleiðinni. Þegar við lærum erlend tungumál 

hefur móðurmálið áhrif á námið á ýmsa vegu. Áhrif frá hljóðkerfi móðurmálsins skipa þar 

stærstan sess enda hljóðfræðikunnáttan nær eingöngu ómeðvituð. Það getur því verið afar 

erfitt að vera meðvitaður um áhrifin og reyna að draga úr þeim.  

 

Hreimurinn getur birst í formi rangrar hljóðmyndunar sem orsakast af aðgreiningu málhljóða 

móðurmálsins. Í erlendum tungumálum eru notuð hljóð sem ekki finnast í hljóðkerfi 

móðurmálsins og því grípum við til þess hljóðs sem kemst næst óþekkta hljóðinu hverju sinni. 

Eitt helsta einkenni hreims er að við beitum hljóðkerfisreglum móðurmálsins ranglega á 

erlend tungumál. Hvert tungumál fylgir sínum hljóðkerfisreglum og þær greina málið frá 

öðrum tungumálum. Þá fylgja tungumálin hvert sínum reglum í hljómfalli, tónhæð og áherslu 

segða. Allt eru þetta þættir sem einkenna erlendan hreim og hvert tungumál hefur sinn 

einstaka hreim út frá sínu einstaka hljóðkerfi og hljóðkerfisreglum þess.  

 

Íslenskur hreimur stafar af áhrifum frá hljóðkerfi íslensku og virkustu hljóðkerfisreglur 

málsins einkenna hreiminn hvað mest. Í íslensku verka hljóðkerfisreglur sem eru sjaldgæfar í 

tungumálum heimsins og því getur íslenskur hreimur hljómað undarlega í eyrum þess sem 

þekkir ekki til málsins. Helstu einkenni hreimsins eru aðblástur, afröddun hljómenda og 

aðgreining í sérhljóðalengd. Þá er áhersla iðulega á fyrsta atkvæði orðs í íslensku og slík 

áhersla er einnig með helstu birtingarmyndum íslenska hreimsins.  

 

Þrátt fyrir að vera áberandi og hljóma einkennilega þarf erlendur hreimur ekki endilega að 

hafa áhrif á samskipti á öðru tungumáli. Við getum vel komið merkingu til skila þrátt fyrir að 

við tölum erlent tungumál með áberandi hreim af móðurmálinu. Hreimurinn getur hins vegar 

haft áhrif á það hve lengi viðmælandinn er að vinna úr upplýsingunum. Auk þess getur hann 

valdið misskilningi eða haft áhrif á skilning viðmælandans.  

 

Í tungumálakennslu er ekki alltaf lögð næg áhersla á kennslu í framburði. Oft eru 

tungumálakennarar ekki móðurmálshafar erlenda málsins og hugsast getur að framburður 

þeirra samræmist ekki framburði innfæddra. Þá má vera að rangur framburður sé kenndur frá 

upphafi tungumálanáms og það getur ýtt undir hreiminn af móðurmálinu. Erfitt getur reynst 
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að draga úr hreim og til þess þarf mikla og markvissa þjálfun. Besta leiðin til þess er að dvelja 

í umhverfi þar sem erlenda málið er talað og mikilvægt er að einblína á að laga eitt atriði í 

einu. Þá er mikilvægt að gefa sér góðan tíma en það getur sérstaklega verið nauðsynlegt í ljósi 

þess að erlent tungumál er minna talað í málumhverfi þar sem ríkir móðurmál.  
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