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Ágrip 

Allir Íslendingar kannast við umræðu um að íslenskan sé í bráðri hættu. Hvers kyns 

breytingar eru gjarnan fordæmdar og áhersla lögð á verndun málsins. Íslenskan hefur 

löngum þurft að etja kappi við áhrif erlendra mála, t.a.m. dönsk áhrif sem voru 

áberandi þegar Ísland heyrði undir danskan konung eða ensk áhrif sem ruddu sér braut 

á hernámsárunum. Á upplýsingaöld kljáist íslenskan svo við umfangsmeiri vanda þar 

sem notkunarsvið hennar þrengist sífellt á vettvangi þar sem enskan hefur yfirráð. 

Í þessari ritgerð fjalla ég um þrjú ólík tímabil í sögu íslenskunnar sem öll 

einkennast af áhrifum erlendra mála á íslensku. Ég vildi athuga viðbrögð og viðhorf 

Íslendinga til þessara áhrifa. Þau voru önnur í upphafi 20. aldarinnar en þau eru nú og 

virðast því hafa breyst töluvert. Þá fjalla ég um að opinber staða tungumálsins 

endurspeglar ekki endilega almenna stöðu þess. Á árum áður var samstaða á meðal 

landsmanna um varðveislu málsins, sem ekki er jafn sterk nú þrátt fyrir að nýverið hafi 

verið sett lög um íslensku sem þjóðtungu. 

Ákveðin gildisbreyting virðist hafa átt sér stað þar sem enskan hlýtur sífellt 

meira vægi í lífi Íslendinga á kostnað móðurmálsins. Til að kanna þetta enn frekar lagði 

ég stutta könnun fyrir málhafa þar sem ég athugaði viðhorf, færni og notkun á ensku 

og íslensku. Könnunin náði til fólks á aldrinum 18-30 ára annars vegar og 58-70 ára hins 

vegar. Þátttakendur voru alls 345 talsins. Í ljós kom að yngra fólk mat færni sína í ensku 

betri en eldra fólkið. Þá þótti þeim jafnframt mikilvægara að hafa góða kunnáttu í 

ensku. Almennt þótti þátttakendum mikilvægt að hafa góða íslenskukunnáttu. Hvað 

notkun á málunum varðar kom í ljós að yngra fólk er mun líklegra til að nýta sér ensku í 

námi, starfi og frístundum. Þá vakti það sérstaka athygli að um 10% yngra fólks er ekki 

sammála því að það noti íslenska hlustun, lestur og áhorf í frístundum. 

Niðurstöðum ber að taka með fyrirvara um að úrtak var ekki fullkomlega 

slembið. Þá væri áhugavert að taka fyrir stærra þýði, fleiri aldurshópa og jafnframt að 

athuga fleiri breytur en aldur. Engu að síður gefa niðurstöðurnar ákveðna vísbendingu 

um þá viðhorfsbreytingu sem virðist vera að eiga sér stað hjá íslenskum málhöfum 

gagnvart íslensku og ensku. 
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Þakkir 

Leiðbeinendum mínum, Sigríði Sigurjónsdóttur og Eiríki Rögnvaldssyni, færi ég bestu 

þakkir fyrir góða leiðsögn, aðstoð og ánægjulegt samstarf. Þá vil ég þakka öllum þeim 

sem gáfu sér tíma til að svara könnuninni minni og gerðu þessa rannsókn mögulega. 

Foreldrum mínum þakka ég fyrir yfirlestur og góð ráð en ekki síður stuðning og endalausa 

hvatningu. Síðast en ekki síst vil ég þakka Atla fyrir þolinmæði hans og tillitsemi og 

óbilandi trú á mér. 
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1. Inngangur 

Íslendingar hafa lengi lagt rækt við tungu sína og hvers kyns nýjungar eða málbreytingar 

hafa gjarnan verið fordæmdar. Íslendingar hafa lagt mikinn metnað í málvernd og 

málrækt og þjóðtungan leikur afar stórt hlutverk í sjálfstæði þjóðarinnar og sjálfsmynd 

landsmanna.  Hið smáa íslenska málsamfélag hefur þó löngum þurft að berjast gegn 

erlendum máláhrifum. Í þeirri baráttu hefur lengstum ríkt samstaða á meðal landsmanna 

um mikilvægi þess að vernda og efla stoðir íslenskrar tungu. Á upphafsárum 21. 

aldarinnar kveður þó við annan tón. Á tímum örrar þróunar á sviði tækni og vísinda, sem 

eru að miklu leyti á ensku, á íslenskan undir högg að sækja en enska sækir sífellt í sig 

veðrið. Íslenskan verður ekki aðeins fyrir utanaðkomandi áhrifum heldur lítur út fyrir að 

hún geti nú tapað ákveðnum notkunarsviðum til enskunnar. Þannig hefur 

upplýsingatækni orðið til þess að breyta íslensku málsamfélagi. Þrátt fyrir áralanga 

baráttu gegn erlendum máláhrifum glímir íslenskan því nú við umfangsmeiri vanda.  

 Í þessum texta verður fjallað um þrjú ólík tímabil í íslenskri málsögu sem öll 

einkennast af utanaðkomandi máláhrifum. Það fyrsta nær yfir síðari hluta 18. aldar, 19. 

öld og upphaf 20. aldar. Á þeim tíma jókst vitund um móðurmálið og varð sérstaklega 

áberandi í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga sem fóru í kjölfarið að leggja meiri áherslu á 

málrækt og verndun íslenskunnar. Því næst verður fjallað um þau ár sem breskir og 

bandarískir hermenn settust að hér á landi um miðja 20. öld og Íslendingar kynntust 

hinum enskumælandi heimi. Að lokum verður rætt um 21. öldina sem hefur einkennst 

af mikilli tæknibyltingu þar sem enska er í öndvegi. Hvert þessara tímabila verður krufið 

með tilliti til samfélagsbreytinga og alþjóðaáhrifa. Þá verður sameining og samstaða 

málhafanna í sérstökum brennidepli í þessari umræðu en fjallað verður um þá 

gildisbreytingu sem virðist hafa orðið á vægi móðurmálsins í hugum Íslendinga á síðustu 

áratugum. Að lokum verður fjallað um viðhorfskönnun sem höfundur þessa texta stóð 

að vorið 2016. Markmið þeirrar rannsóknar var að kanna hvort viðhorf Íslendinga til 

íslensku annars vegar og ensku hins vegar sé að breytast. Þá var athugað hvort íslenskan 

hefur e.t.v. veikari stöðu hjá yngri málhöfum, bæði hvað notkun og viðhorf varðar. 

Niðurstöður könnunarinnar verða settar í samhengi við umræðu fyrri kafla. Þær ættu 
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jafnframt að varpa einhverju ljósi á þá gildisbreytingu sem virðist vera að eiga sér stað 

með tilliti til íslenskrar tungu.  
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2. Barátta gegn dönskum áhrifum  

Á 18. og 19. öld varð mikil vakning um vægi móðurmála í Evrópu. Þessi áhrif náðu til 

Íslands og aukin áhersla var lögð á varðveislu málsins. Í kjölfarið fóru Íslendingar í 

auknum mæli að berjast gegn erlendum máláhrifum en á þessum tíma hafði danska 

töluvert vægi hér á landi. Þá var lærdómsstíll latínu víða áberandi í íslenskum 

mállýsingum í stað þess að fjallað væri um íslensku á hennar eigin forsendum. Í þessum 

kafla verður fjallað um aukna vitund um málverndun á Íslandi og baráttu gegn erlendum 

máláhrifum á 18. og 19. öld og fyrri hluta 20. aldar, sem varð sérstaklega áberandi í 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. 

 

2.1. Aukið vægi móðurmálsins í Evrópu og á Íslandi 

Þegar íslenskt þjóðfélag varð til á miðöldum átti íslenska þjóðin ekki sjálfstætt tungumál. 

Á þeim tíma var litið á Ísland, Noreg og Danmörku sem eitt málsvæði og það mál sem 

málhafarnir töluðu var gjarnan kallað norræn eða dönsk tunga. Munurinn á málum 

þjóðanna jókst svo smám saman og greindust þau að lokum í ólík tungumál. Á 16. öld 

fóru Íslendingar að kalla móðurtunguna íslensku (Gunnar Karlsson, 2005). 

 Upp úr 16. öld fóru landsmenn að líta svo á að í íslenskri tungu byggi dýrmætur 

menningararfur. Þessar nýju áherslur voru undir miklum áhrifum þeirrar 

fornmenntastefnu sem var öflug í Evrópu á þessum tíma. Þeirri stefnu fylgdi aukin 

áhersla á að halda málinu sem hreinustu og koma þannig í veg fyrir utanaðkomandi áhrif 

og breytingar. Þessi varðveislustefna hlaut aukið vægi um gjörvalla Evrópu þegar alda 

þjóðernishyggju reið yfir álfuna um árið 1800. Þjóðernishyggja í Evrópu náði algjörum 

hápunkti á 19. og 20. öld þegar gömlum stórveldum var sundrað og ný þjóðríki voru 

stofnuð (Gauti Kristmannsson, 2004:43). Ýmsir þættir geta sameinað landsmenn í 

sjálfstæðisbaráttu, t.a.m. sameiginleg trúarbrögð eða saga. Gunnar Karlsson (2005) telur 

að í Evrópu hafi þó eitt atriði vegið þyngra en nokkuð annað í sjálfstæðisbaráttu 

þjóðanna: sameiginlegt tungumál. Hann bendir jafnframt á að í íslenskri 

sjálfstæðisbaráttu hafi tungumálið haft sérstaklega mikið vægi þar sem íslenska var fornt 

mál og þar með dýrmætur menningararfur. Þannig hafi sérstök áhersla verið lögð á 
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íslenska tungu í baráttu Íslendinga fyrir sjálfstæði. Kjartan G. Ottósson (1990:14-15) 

fjallar einnig um þetta. Íslenskan hafði tekið minni breytingum en nágrannamálin og því 

var áhersla lögð á að varðveita „hreinleika“ tungunnar. Í því ljósi hafa forsendur fyrir 

málverndun á Íslandi verið afar sérstakar. 

 

2.2. Varðveisla íslenskrar tungu og dönsk og latnesk máláhrif 

Í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga gegndi móðurmálið mikilvægu hlutverki. Áhugi Íslendinga 

á hinum forna bókmenntaarfi blés landsmönnum aukinni hugdirfsku í brjóst og 

móðurmálið var í hávegum haft í anda rómantískrar þjóðernishyggju (Kjartan G. 

Ottósson, 1990:76).   

 Daninn Rasmus Rask óttaðist þær afleiðingar sem dönsk og latnesk áhrif í kennslu 

gætu haft á íslenska nemendur og ítrekaði mikilvægi þess að kennsluefni á íslensku yrði 

gert aðgengilegt (Kjartan G. Ottósson, 1990:61). Sjálfur var hann brautryðjandi á þessum 

vettvangi, en hann gaf út málfræðibókina Vejledning til det Islandske eller gamle 

Nordiske sprog árið 1811. Sú bók er merkileg fyrir þær sakir að þar er íslensk mállýsing 

ekki miðuð við málfræðireglur latínu (Rask, 2002:37-39). Sú tilhneiging er áberandi í eldri 

málfræðibókum. Þar má t.a.m. nefna málfræðilýsingu Runólfs Jónssonar, Recentissima 

antiquissimæ linguæ septentrionalis incunabula id est grammaticæ islandicæ rudimenta 

frá árinu 1651, þar sem tilraun er gerð til að lýsa íslensku samkvæmt beygingarreglum 

latínu (Guðrún Kvaran, 1987:214-215). 

Rasmus Rask beitti sér þó ekki einungis gegn erlendum máláhrifum í menntun 

hér á landi heldur barðist hann fyrir alhliða varðveislu íslenskrar tungu. Á árunum 1813-

1815 ferðaðist hann um Ísland til að læra málið betur (Guðrún Kvaran, 1987:219-220). 

Hann náði góðum tökum á íslenskunni og tókst m.a.s. að telja landsmönnum trú um að 

hann væri frá Vestmannaeyjum (Rask, 1888:56). Í bréfasafni hans má sjá að hann hafði 

miklar áhyggjur af framtíð íslenskunnar. Honum þótti erlend máláhrif óæskileg og 

íslenska allt of menguð af dönsku. Þá spáði hann því að íslenskan myndi hverfa með öllu 

á næstu öldum:  
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Annars þjer einlæglega að segja held jeg, að íslenskan bráðum muni útaf deyja; reikna jeg, að 
varla muni nokkur skilja hana í Reykjavík að 100 árum liðnum, en varla nokkur í landinu að öðrum 
200 árum þar upp frá, ef allt fer eins og hingað til og ekki verða rammar skorður við reistar; jafnvel 
hjá beztu mönnum er annaðhvort orð á dönsku (Rask, 1888:56).  

 

Frá unga aldri hafði Rasmus Rask haft sérstakar mætur á íslenskri tungu og menningu. 

Haft er eftir æskuvini hans N. M. Pedersen að þeir hafi iðulega drukkið mjöð úr horni, 

þóst vera víkingar og látið sig dreyma um útópískt ríki þar sem töluð var íslenska (Rask, 

2002:36). Þá má til gamans geta að Rask endurskrifaði söguna Jean de France eftir 

Holberg á íslensku. Þar gaf hann aðalpersónunni nafnið Jóhannes von Háksen. Í útgáfu 

Rask var Jóhannes íslenskur stúdent sem kom heim frá námi í Kaupmannahöfn og 

plagaði landsmenn með hræðilegum dönskuslettum og hreim. Í þeirri sögu felst 

óneitanleg ádeila á dönsk áhrif í íslenskri tungu (Rischel, 1987:12).  

Rasmus Rask beitti sér fyrir varðveislu íslenskrar tungu og átti þátt í stofnun Hins 

íslenska bókmenntafélags árið 1816. Stefna félagsins fólst í að „viðhalda hinni íslensku 

tungu og bókaskrift og þar með menntun og heiðri þjóðarinnar“ (Aðalgeir Kristjánsson, 

1987). Í þessari stefnuyfirlýsingu hlýtur um leið að felast andspyrna gegn erlendum 

máláhrifum. Rasmus Rask var jafnframt fyrsti formaður félagsins. Hér á landi er hans því 

fyrst og fremst minnst fyrir að móta íslenska málstefnu og beita sér fyrir endurreisn 

íslenskrar tungu á 19. öld (Guðrún Kvaran, 1987:230).  

 Breyttar áherslur þessa tíma höfðu áhrif víða í þjóðfélaginu. Líkt og hér hefur 

verið fjallað um höfðu námsbækur t.a.m. verið undir miklum dönskum eða latneskum 

áhrifum. Þá höfðu latnesk áhrif verið sérstaklega áberandi í tungumálakennslu hér á 

landi (Kjartan G. Ottósson, 1990:15). Á síðari hluta 19. aldar jókst þó framboð af 

kennsluefni á íslensku töluvert. Forystumaður á þessu sviði var Halldór Kr. Friðriksson, 

kennari við Lærða skólann, sem samdi talsvert af kennsluefni á íslensku. Halldór lagði 

mikla áherslu á að nemendur skólans gætu stundað nám á móðurmálinu (Halldór Kr. 

Friðriksson 1861:3-4). Fyrir tíma Halldórs var kennsluefni á íslensku af skornum skammti: 

...ljet hann sjer ant um það, að kenslubækurnar væru á íslensku, en það var ekki í annað hús að venda 
en að búa þær til, því að enginn slík skólakenslubók mátti heita að væri til þegar Halldór kom að 
skólanum. Hafði Halldór ekki margar sveiflur á því, heldur samdi á fyrstu árum sínum kenslubækur í 
öllum þeim greinum, er hann kendi að staðaldri o.s.frv. (Jón Þorkelsson 1903:5-7). 
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Líkt og hér hefur komið fram einkenndist þessi tími af auknu vægi móðurmálsins, 

sérstaklega á Íslandi þar sem íslenska var í hávegum höfð í anda rómantískrar 

þjóðernishyggju. Framlag Halldórs Kr. Friðrikssonar til varðveislu íslenskunnar gegn 

erlendum áhrifum fólst í því að greiða aðgang móðurmálsins að menntavettvangi þar 

sem danska og latína höfðu áður yfirráð. Með tilkomu íslenskra kennslubóka skapaðist 

loks hefð fyrir íslenskum fræðiorðum í einstökum greinum (Kjartan G. Ottósson, 

1990:99). Halldór gekk til liðs við Fjölnismenn sem beittu sér sérstaklega fyrir íslenskri 

málhreinsunar- og málræktarstefnu (Atli Jóhannsson, 2015:28). 

 

2.3. Framlag Fjölnismanna í málrækt og baráttu gegn erlendum áhrifum 

Útgáfa tímarita lék veigamikið hlutverk í vakningu um málþróun á þessum tíma. Má þar 

t.a.m. nefna tímaritið Ármann á Alþingi sem kom út á árunum 1829-1831. Baldvin 

Einarsson sá að mestu um skrifin og var honum mjög umhugað um íslenska tungu og 

vildi hreinsa hana af dönskum áhrifum. Þrátt fyrir þessar áherslur er Ármann á Alþingi 

síður en svo laus við dönskuslettur (Kjartan G. Ottósson, 1990:65).  

Það rit sem hafði víðtækustu áhrifin á þessum vettvangi var Fjölnir. Fjölnir, sem 

fyrst var gefinn út árið 1835, lék gríðarstórt hlutverk í málrækt Íslendinga á 19. öld. Þeir 

menn sem stóðu að útgáfunni eru jafnan nefndir Fjölnismenn og þeirra er fyrst og fremst 

minnst fyrir að styrkja stoðir íslenskrar tungu og sporna gegn dönskum máláhrifum. 

Fjölnismenn lögðu sérstaka áherslu á vandað málfar þar sem íslenska var í öndvegi. Þeir 

hvöttu Íslendinga til að vera stoltir af málinu enda væri það forsendan fyrir sjálfstæði 

landsmanna. Tómas Sæmundsson, einn Fjölnismanna, talaði um tungumálið sem 

sameiginlegan fjársjóð allra Íslendinga og sagði að „deýi málin deýja líka þjóðirnar, eða 

verða að annari þjóð...“ (Tómas Sæmundsson, 1835:11). Fjölnismenn skrifuðu fjölda 

ritdóma þar sem þeir gagnrýndu málfar annarra rita og bentu meðal annars á það sem 

betur mætti fara í stafsetningu og orðalagi (Kjartan G. Ottósson, 1990:67). Þeir börðust 

jafnframt fyrir hreinleika tungunnar og gegn áhrifum úr erlendum málum. Á þessum 

tíma snerist sú barátta fyrst og fremst gegn dönsku.  
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Árið 1851 gaf Fjölnismaðurinn Konráð Gíslason út danska orðabók með 

íslenskum þýðingum. Björn M. Ólsen (1891:66) telur að helsti hvati Konráðs hafi verið 

að útrýma dönskum slettum úr íslensku. Hann telur jafnframt að Konráð hafi haft 

áhyggjur af síauknum áhrifum dönsku sem yrðu til þess að Íslendingar notuðu dönsku í 

sífellt meiri mæli á kostnað íslenskunnar. Hin nýútgefna orðabók hafi gert landsmönnum 

kleift að nota móðurmálið þar sem þeir gripu annars til dönsku. Að lokum fullyrðir Björn 

að þetta rit hafi gegnt meginhlutverki við að eyða dönskum tökuorðum úr íslensku. 

Kjartan G. Ottósson (1990:70) tekur í sama streng og nefnir að bókin hafi gert 

Íslendingum kleift að snúa dönsku orðalagi og hugsun yfir á íslensku. Hann telur einnig 

ljóst að áhrif Fjölnis og Fjölnismanna hafi verið afar mikil en þeir hafi „útrýmt 

útlenskulegum lærdómsstíl úr bókum og sett alþýðlegan stíl í öndvegi“ (1990:72). 

Á 19. öld hösluðu ýmsar nýjar fræðigreinar sér völl á Íslandi og í kjölfarið varð til 

krafa um aukna nýyrðasmíð. Hér ber þó að nefna hlutverk Hins íslenska 

lærdómslistafélags í málrækt og nýyrðasmíð á Íslandi á 18. öld. Félagsmenn beittu sér 

sérstaklega gegn dönskum áhrifum og hvöttu til myndunar nýyrða. Almenn vitund um 

málverndun varð þó ekki áberandi fyrr en á 19. öld (Guðrún Kvaran, 2007b). Á þeim tíma 

var Fjölnismaðurinn Jónas Hallgrímsson brautryðjandi á þessum vettvangi en hann var 

mikill nýyrðasmiður og hafði góða tilfinningu fyrir aðlögun nýrra orða að íslensku 

málkerfi. Mörg nýyrða Jónasar festust í málinu og eru í notkun enn þann dag í dag, t.a.m. 

ljósvaki og sporbaugur. Guðrún Kvaran (2007a) telur að Jónas hafi rutt brautina fyrir 

höfunda íslensks efnis sem var miðað að íslenskum lesendum. Krafa um nýyrðasmíð 

jókst svo um munaði í upphafi 20. aldar með framförum á sviði tækni og breytinga á 

atvinnulífinu, menntun og á öðrum samfélagsvettvangi. Kjartan G. Ottósson (1990:118-

119) bendir á að nýyrðasmíð sé háð stuðningi skóla, fjölmiðla og Alþingis og til þess að 

ný orð festi sér sess í málinu sé staðfesting þessara stofnana nauðsynleg. Mikilvægi 

nýyrðasmíði og aukin vitund um málrækt á 19. öld og í upphafi 20. aldar bendir til þess 

að almenn sátt hafi ríkt á meðal landsmanna um varðveislu íslenskunnar og andstöðu 

við erlend máláhrif. 

Á 19. öld fóru Íslendingar í auknum mæli að leggja áherslu á verndun 

móðurmálsins og andstöðu við erlend máláhrif. Sífellt fleiri fóru að beita sér sérstaklega 
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fyrir íslenskri málhreinsunar- og málræktarstefnu, samið var meira kennsluefni á 

íslensku og nýyrðasmíð jókst. Í íslensku samfélagi ríkti almenn vitund um varðveislu 

móðurmálsins, mikilvægi þess að leggja rækt við það og vernda íslenskuna fyrir 

utanaðkomandi áhrifum. Þegar enskumælandi her settist að hér á landi árið 1940 kvað 

þó við annan tón þar sem sem Íslendingar voru ekki allir sammála um að íslenskunni 

stæði ógn af ensku. 
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3. Ensk máláhrif í kjölfar hernáms á Íslandi 

Sá tími sem tók við í kjölfar hernáms á Íslandi árið 1940 einkenndist af miklum erlendum 

máláhrifum. Hernámsárin boðuðu gríðarmiklar breytingar á samfélagsgerð á Íslandi og 

að þessu sinni var það enska sem fékk aukið vægi þegar breskir og bandarískir hermenn 

settust að hér á landi. Íslendingar flykktust í vinnu hjá hernum og komust í kynni við 

erlenda menningu og tungu. Þótt margir landsmenn hafi glaðst yfir því góðæri sem fylgdi 

veru hersins höfðu aðrir áhyggjur af þeim áhrifum sem samskipti við Breta og 

Bandaríkjamenn gætu haft í för með sér. Sjónvarpsútsendingar bandaríska hersins ollu 

sérstökum óróleika og urðu jafnvel til þess að krafa var sett á íslensk stjórnvöld um 

stofnun íslensks miðils sem gæfi út efni á íslensku. Í þessum kafla verður fjallað um þær 

breytingar sem urðu á samfélagsgerð á Íslandi á hernámsárunum. Fjallað verður um 

erlend mál- og menningaráhrif og aukinn áhuga Íslendinga á því að læra önnur tungumál. 

Þá verður rætt um deilur um sjónvarpsútsendingar hersins og hvernig þær urðu til þess 

að íslenskur fjölmiðill var settur á fót. 

 

3.1. Menningarlegar aðstæður á Íslandi fyrir og eftir hernám 

Snemma morguns þann 10. maí árið 1940 lögðust bresk herskip að bryggju í Reykjavík. 

Fyrst um sinn óttuðust borgarbúar að Þjóðverjar væru komnir til landsins svo flestum 

var létt þegar í ljós kom að þarna voru Bretar á ferð. Eftir aukin ítök nasista í Þýskalandi 

óttuðust landsmenn að Þjóðverjar myndu vilja tryggja sér völd hér á landi, en þeir höfðu 

sýnt Íslandi síaukinn áhuga. Bretar voru hins vegar fyrri til og tryggðu stöðu sína hér á 

landi við hernám (Þór Whitehead, 2002:9). Bandaríkjamenn tóku svo við hersetu 

hérlendis árið 1941. Talið er að þegar mest lét hafi um 50.000 breskir og bandarískir 

hermenn dvalið hér á landi árið 1943. Íbúar Íslands voru þá um helmingi fleiri (Þór 

Whitehead, 2002:113). Það er því ljóst að gríðarleg umsvif setuliðsins hafa haft mikil 

áhrif á menningu og samfélagsgerð á Íslandi á þessum árum. 

 Á árunum fyrir hernám höfðu landsmenn búið við afar þröngan kost. Í kjölfar 

hrunsins á Wall Street árið 1929 skall á kreppa sem þrengdi verulega að þjóðum heims. 

Koma hersins hér á landi árið 1940 markaði því tímamót í sögu þjóðarinnar; 
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bændasamfélagið, sem hafði verið nær allsráðandi, missti vægi sitt að miklu leyti og 

borgarsamfélag nútímans tók yfir. Áhersla var lögð á borgina og einstaklinginn og aukinn 

kaupmáttur kallaði á kröfu um aukin lífsgæði (Helgi Skúli Kjartansson, 2010:222).  

 Þær breytingar sem koma hersins boðaði stöfuðu fyrst og fremst af því að í 

kjölfarið minnkaði atvinnuleysi svo um munaði. Fyrst um sinn jukust verkefni bílstjóra og 

byggingaverkamanna umtalsvert. Leigubílstjórar keyrðu hermenn á milli staða og 

flutningabílstjórar sáu um affermingu skipa og vöruflutninga. Mikið vinnuafl þurfti til að 

reisa hús og byggingar, leggja vegi, flytja vörur o.s.frv. Koma hersins hafði einnig miklar 

breytingar í för með sér hvað atvinnuhætti kvenna varðaði. Íslenskar konur fengu 

atvinnu á veitingastöðum og fjöldi kvenna þvoði föt hermanna í „Bretaþvottinum“ 

svokallaða. Greiðari leið kvenna á atvinnumarkaðinn markaði miklar breytingar á fjárhag 

þeirra og var víða mikil búbót (Herdís Helgadóttir, 2001). Líkt og hér hefur verið rakið 

hefur samvinna setuliðsins og Íslendinga orðið til þess að samskipti þeirra á milli voru 

óhjákvæmileg. Margir hræddust þau áhrif sem þessi auknu samskipti gætu haft á 

íslenska menningu og tungu.  

 

3.2. Aukin samskipti herliðs og Íslendinga 

Líkt og hér hefur komið fram jukust samskipti herliðsins og Íslendinga til muna um leið 

og Íslendingar hófu störf fyrir herinn. Það var þó ekki eini samskiptavettvangurinn. Strax 

við komu hersins sýndu börn og unglingar þessum framandi mönnum mikinn áhuga og 

leituðust við að umgangast þá. Gunnar M. Magnúss (1984:154) tekur t.d. sérstaklega 

fram að margir, sér í lagi unglingar, hafi sýnt því sérstakan áhuga að æfa sig og læra ensku 

af dátunum. Þessi áhugi á erlendu komumönnunum einskorðaðist þó ekki við börn og 

unglinga en víða sköpuðust vináttutengsl á milli hermanna og íslenskra borgara (Hjálmar 

Vilhjálmsson, 1997:110-111). Persónuleg samskipti íslenskra kvenna við breska og 

bandaríska dáta vöktu sérstaka athygli á þessum árum. Hermennirnir sýndu íslenskum 

stúlkum og konum fljótt áhuga, sem oft á tíðum var gagnkvæmur. Mörgum þóttu 

samskiptin þó ósiðleg og beittu sér jafnvel gegn því „ástandi“ sem fólst í vinfengi erlendra 

hermanna og íslenskra kvenna (Herdís Helgadóttir, 2001:11).  
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Ljóst er að kynni landsmanna af framandi menningarheimi og erlendu tungumáli 

vöktu áhuga margra. Árið 1941 skrifaði bandaríski liðsforinginn Hauenstein lýsingu á 

Íslandi þar sem auðsjáanlegt er að amerísk áhrif voru þegar orðin allveruleg: 

The motion picture theaters in the country‘s capital show films made in the United States almost 
exclusively and the English language is taught in all schools. Motorcars and many other products 
made in America are widely used by the Icelander and his natural curiosity has provided him a 
fairly accurate knowledge of activities in the United States. (Hauenstein, 1941:21). 

 

Áhugi Íslendinga á bandarísku máli og menningu hefur ekki farið leynt og landsmenn 

hafa bersýnilega tileinkað sér ýmsa hætti sem þeir hafa fengið kynni af á 

hernámsárunum. Þá er ljóst að ensk máláhrif hafa orðið veruleg þar sem enska hefur 

víða verið töluð, hvort sem það var í starfi eða frístundum, t.a.m. í kvikmyndahúsum. Þá 

sóttu Íslendingar gjarnan skemmtanir á vegum herliðsins en auglýsingar vegna þeirra 

voru þá bæði á íslensku og ensku. Ýmsir enskir slagarar urðu jafnframt vinsælir og 

auðséð var að áhugi ungra Íslendinga á því að læra ensku jókst svo um munaði (Jón 

Hjaltason, 1991:93). Í Seyðfirskum hernámsþáttum talar Hjálmar Vilhjálmsson 

(1977:106) um að Íslendingar hafi verið duglegir við að tala ensku til að hafa samskipti 

við dátana og segir að „...við reyndum miklu meira að tala ensku en Bretar íslenzku.“.  

Vera hersins hér á landi hefur auðsjáanlega vakið forvitni og jafnvel ánægju á 

Íslandi. Sú var þó ekki raunin á meðal allra landsmanna enda beittu margir sér gegn þessu 

samneyti. Íslenskir áhrifamenn óttuðust þau áhrif sem samskipti landsmanna við herliðið 

og kynni þeirra af erlendum menningarheimi gætu haft. Þeir litu á komu hersins sem 

aðför að íslenskri menningu og tungu og ýmsir fjölmiðlar, embættismenn og 

almenningur sjálfur predikuðu gegn öllum ónauðsynlegum samskiptum (Jón Hjaltason, 

1991:87). Í þessari umræðu var Kanasjónvarpið svokallaða sérstakt hitamál en upp risu 

miklar deilur um sjónvarpsútsendingar herliðsins.  

 

3.3. Deilur um sjónvarpsútsendingar og aukið vægi ensku 

Árið 1955 fékk bandaríska herliðið leyfi til sjónvarpsútsendinga. Fyrst um sinn náðu 

útsendingar ekki út fyrir herstöðina í Keflavík en árið 1963 náðu þær um nær allt 
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Suðvesturland. Íslendingar höfðu í fyrsta sinn aðgang að sjónvarpsefni og sjónvarpstæki 

urðu algeng eign á heimilum landsmanna. Að mestu leyti var um afþreyingarefni að ræða 

sem að sjálfsögðu var á ensku. Af þessu höfðu ýmsir áhrifamenn í íslensku samfélagi 

miklar áhyggjur og töldu að Bandaríkjamenn gætu nýtt sér þennan vettvang í eigin þágu. 

Þeir töldu jafnframt að vegið væri að íslenskri menningu og tungu sem gæti beðið hnekki 

vegna erlendra máláhrifa. Árið 1964 skrifuðu íslenskir áhrifa- og menntamenn undir ákall 

þar sem mælst var til að útsendingar yrðu takmarkaðar við herstöð Bandaríkjamanna og 

næðu þ.a.l. ekki inn á íslensk heimili. Í kjölfarið mótmæltu þúsundir landsmanna sem 

vildu ekki að lokað yrði á sjónvarpsútsendingar hersins (Árni Einarsson, 1966). Ýmsir telja 

að þær deilur sem risu vegna sjónvarpsútsendinga herliðsins hafi orðið til þess að flýta 

fyrir stofnun íslensks miðils, sem flutti efni á íslensku (Ari Páll Kristinsson, 2012:349). 

Íslenska ríkissjónvarpið hóf útsendingar árið 1966 (Sjónvarp, 1966:4). Þannig má leiða 

líkur að því að þrýst hafi verið á íslensk stjórnvöld að hleypa íslenskri sjónvarpsstöð af 

stokkunum. 

 Á svipuðum tíma og landsmenn deildu um sjónvarpsútsendingar var Íslensk 

málnefnd stofnuð. Í fyrsta sinn var komin opinber stofnun sem hafði það hlutverk að 

stuðla að verndun og varðveislu íslenskunnar. Rétt eins og deilur um 

sjónvarpsútsendingar herliðsins bendir stofnun nefndarinnar m.a. til þess að á þessum 

árum hafi embættismenn séð aukna þörf fyrir að vernda íslenska tungu gegn erlendum 

áhrifum. Það var aftur á móti ekki nauðsynlegt áður, t.a.m. í sjálfstæðisbaráttu 

Íslendinga. E.t.v. var ein ástæðan fyrir stofnun Íslenskrar málnefndar því sú að til hafi 

orðið þörf fyrir málstefnu sem ekki var til staðar áður (sjá t.a.m. Ara Pál Kristinsson, 

2012).  

Andstætt þeirri þjóðarsátt sem ríkti á meðal landsmanna um varðveislu 

íslenskunnar á tímum sjálfstæðisbaráttunnar voru landsmenn nú ekki á einu máli. Ýmsir 

töldu að íslensku stæði ógn af erlendum sjónvarpsútsendingum en aðrir voru því 

ósammála. Koma setuliðsins hér á landi virðist hafa orðið til þess að vekja áhuga margra 

á erlendu máli og menningu. Sú samstaða sem ríkti um verndun málsins gagnvart 

erlendum áhrifum virðist því ekki hafa átt eins miklu fylgi að fagna á hernámsárunum og 

áður. Ýmsir fræðimenn hafa bent á að ensk áhrif á íslensku hafi fyrst látið verulega að 
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sér kveða á hernámsárunum, þegar Íslendingar komust í kynni við hinn enskumælandi 

heim. Síðan þá hafi ensk máláhrif orðið mun meiri en dönsk áhrif hafi nokkurn tímann 

verið (Eiríkur Rögnvaldsson o.fl. 2012:11). Líkt og hér hefur komið fram hafa samskipti 

við herliðið orðið til þess að enskukunnátta hlaut aukið vægi. Á þessum tíma ruddu 

fjölmörg tökuorð úr ensku sér leið inn í málið, t.a.m. jeppi. Þá hafa vinsældir nýjunga á 

borð við kvikmyndahús, erlend dægurlög og sjónvarpsútsendingar orðið til þess að auka 

forvitni og löngun Íslendinga til að ná tökum á ensku. Guðrún Kvaran (2004:145) bendir 

einmitt á að hernámsárin marki upphafið að síauknu vægi ensku á Íslandi. Í næsta kafla 

verður fjallað um það vægi sem enska hefur fengið í nútímasamfélagi og hvernig það 

hefur jafnframt orðið til þess að íslensk tunga tapar vissum notkunarsviðum til 

enskunnar. 
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4. Ensk máláhrif á upplýsingaöld 

Á tímum örrar þróunar á sviði tækni og vísinda á íslensk tunga undir högg að sækja. 

Tæknibylting 21. aldar hefur orðið til þess að nýstárleg tækni þjónar sífellt stærra 

hlutverki í daglegu lífi landsmanna. Íslenskan er ekki gjaldgeng á öllum sviðum og enskan 

hefur því hlotið aukið vægi á kostnað íslenskunnar. Þessar breytingar einskorðast þó ekki 

við tækninýjungar enda bendir margt til þess að enska verði stöðugt meira áberandi á 

ýmsum öðrum sviðum í íslensku samfélagi. Í þessum kafla verður fjallað um aukin ítök 

ensku hér á landi, stöðu íslenskrar tungu í nútímasamfélagi og þær hættur sem að henni 

steðja.  

 

4.1. Staða íslenskunnar á sviði tölvutækni 

Upphafsár 21. aldarinnar einkennast af tæknibyltingum á ótalmörgum sviðum, sér í lagi 

á vettvangi rafrænna miðla. Þessar nýjungar hafa jafnframt gert almennum notendum 

kleift að nýta sér ýmis tæki og tól til að leita upplýsinga, reikna flókin dæmi, nálgast 

afþreyingarefni og svo má lengi telja. Þessi tækni, t.a.m. tölvur, símar og á síðustu árum 

sjónvörp, er að miklu leyti gagnvirk. Það þýðir að notendur eru ekki óvirkir heldur geta 

þeir átt í e.k. samskiptum við tækin og eru þannig þátttakendur í því sem er að gerast. Á 

þessu sviði er enskan það mál sem hefur náð mestri útbreiðslu. Dovring (1997:22) telur 

að þannig hafi rafrænir miðlar gert ensku að allsherjar samskiptamáli, eða „lingua 

franca“, í heiminum í dag. Sem „lingua franca“ er enska jafnframt áhrifamesta 

samskiptamál sögunnar enda hefur hún algjöra yfirburðastöðu í nær öllum 

alþjóðasamskiptum. Enska er t.a.m. hið alþjóðlega mál flugumferðar og er helsta 

notkunarmál fræða- og vísindasamfélagsins. Dovring bendir einnig á að enska drottni 

algjörlega yfir internetinu, sem hefur sívaxandi áhrif á daglegt líf fólks um heim allan. 

Enskan virðist njóta sívaxandi vinsælda heimsbyggðarinnar sem sýnir málinu sífellt meiri 

athygli (Dovring, 1997:23).  

Þessi öra þróun lætur Ísland ekki undanskilið en landsmenn nýta sér upplýsinga- 

og tölvutækni í sífellt auknum mæli. Þannig hafa tækninýjungar nú öðlast fastan sess í 

daglegu lífi landsmanna. Tækjanotkun Íslendinga er umtalsverð en könnun sem MMR 
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framkvæmdi árið 2013 leiddi í ljós að rúm 66% Íslendinga áttu þá snjallsíma. Sú tala er 

nokkuð hærri en í bæði Bretlandi og Bandaríkjunum (66 prósent Íslendinga eiga 

snjallsíma, 2013). Íslendingar eru ekki síður virkir á samfélagsmiðlum en árið 2013 var 

talið að um 72,4% landsmanna hafi notað Facebook. Katar var þá eina þjóðin í heiminum 

sem notaði miðilinn meira en sú íslenska (Íslendingar nota Facebook næstmest, 2013). 

Þessar tölur hafa eflaust hækkað frá árinu 2013.  

Þessi öra þróun hefur hins vegar orðið til þess að íslensk tunga á undir högg að 

sækja. Hugbúnaður og stýrikerfi slíkra miðla og tækja eru yfirleitt ekki í boði á íslensku. 

Sé boðið upp á íslensku er svo líklegt að notkunarmöguleikar tækisins virki ekki allir sem 

skyldi. Samsung snjallsímar bjóða t.d. upp á íslenskt notendaviðmót. Sé símtækið stillt á 

íslensku kemur það hins vegar í veg fyrir að hægt sé að nota ýmis smáforrit í símanum. 

Þar má t.a.m. nefna GPS staðsetningarkerfið og kortið, en innbyggður talgervill tækisins 

er ekki fær um að setja fram leiðarlýsingu á íslensku. Sé raunin sú að notkunarmöguleikar 

á þessum vettvangi séu takmarkaðri fyrir íslenska málnotendur má leiða líkur að því að 

þeir telji önnur tungumál e.t.v. fýsilegri kost. Þar sem enska hefur öðlast yfirburðastöðu 

á þessu sviði hlýtur hún að vera nærtækasti möguleikinn. Í könnun sem var framkvæmd 

árið 2001 af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu kom einmitt fram að um 96,4% 

Íslendinga telji að enska sé það erlenda tungumál sem mikilvægast sé að hafa vald á 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2001). 

Aukin tölvu- og snjalltækjanotkun hefur jafnframt þá hættu í för með sér að 

breytingar geta orðið á máltöku íslenskra barna. Í málstofu um framtíð íslensku á tímum 

stafrænna miðla og snjalltækja benti Sigríður Sigurjónsdóttir (2016), prófessor í íslenskri 

málfræði, á að aukin enskunotkun gæti breytt orðaforða og málfræði barna og jafnvel 

haft áhrif á stöðu og notagildi málsins í hugum þeirra. Linda Björk Markúsardóttir (2015) 

talmeinafræðingur tekur í sama streng. Hún starfar með börnum sem hafa gjarnan 

yfirborðskenndan grunnorðaforða á íslensku en þekkja vel til á ensku. Haldi þessi þróun 

áfram er ljóst að áhrifin á framtíð íslenskunnar verða umtalsverð. 

 Árið 2012 gaf samstarfshópur á vegum META-NET út skýrslu þar sem fjallað var 

um stöðu íslenskrar tungu og ýmissa annarra mála á stafrænni öld. META-NET eru 
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samtök sem hafa það hlutverk að efla undirstöður evrópskra mála í upplýsingasamfélagi 

(META-NET, e.d.). Þar kemur fram að algjör bylting hefur orðið á sviði máltækni þar sem 

nýr hugbúnaður og tæki nýtast almennum notendum um heim allan. Þar má t.a.m. nefna 

þýðingarforritið Google Translate, samræðuforritið Siri frá Apple eða samskiptavefi á 

borð við Facebook og Twitter. Í þessari umræðu kemur fram að tungumál heimsins 

standa misvel að vígi með tilliti til máltækni. Þar hefur enska þó ótvírætt forskot (Eiríkur 

Rögnvaldsson o.fl. 2012:2). Ljóst er að þróun á þessum vettvangi er afar hröð og gera 

má ráð fyrir að nýjungar á þessu sviði muni gjörbreyta samskiptatækni komandi ára. 

Spurningin er hvernig íslenskri tungu muni reiða af í slíku umhverfi. Starfshópur META-

NET bendir einmitt á að íslensk máltækni sé forsenda þess að tungumálið lifi af í íslensku 

upplýsingasamfélagi. Niðurstöður starfshópsins sýndu jafnframt fram á að 

máltæknistuðningur við íslensku er í algjöru lágmarki (Eiríkur Rögnvaldsson o.fl. 

2012:26). Smá málsamfélög, líkt og það íslenska, virðast eiga undir högg að sækja á sviði 

máltækni. Sú staðreynd merkir e.t.v. að framtíð íslenskrar tungu sé óljós þar sem staða 

hennar í upplýsingasamfélagi hefur ekki verið tryggð. 

Íslenskan hefur auðsjáanlega dregist verulega aftur úr á vettvangi máltækni. 

Guðrún Nordal forstöðumaður Árnastofnunar hefur ítrekað mikilvægi þess að íslenska 

sé gjaldgeng á þessum vettvangi: 

Máltæknin er forsenda þess að íslenskan lifi af í þeirri tæknibyltingu sem fer undrahratt um 
heiminn. Það er í senn mannréttindamál, öryggismál og velferðarmál að íslenska verði notuð í 
talgervlum; að við getum talað okkar eigið mál við tölvur sem munu taka yfir í þjónustuverum og 
tækjum af öllu tagi á næstu árum (Guðrún Nordal, 2013). 

 

Tæknin er til en til þess að hún nýtist í þágu íslenskrar tungu er mikilvægt að hún hafi 

einhver gögn til að vinna úr. Til þess að hægt sé að þróa þýðingarforrit, 

leiðréttingarforrit, talgreiningarforrit o.s.frv. er nauðsynlegt að málfræðileg gögn séu 

aðgengileg á rafrænu formi. Slíkum gagnabönkum þarf svo að viðhalda og uppfæra 

reglulega svo tæknin sé nothæf í þágu tungumálsins. Þannig er nauðsynlegt að íslensk 

tunga tileinki sér nýjustu aðferðir á sviði máltækni eigi hún að vera gjaldgeng á þessum 

vettvangi. Að öðrum kosti er hætta á að önnur mál, sér í lagi enska, öðlist aukið vægi á 

hennar kostnað. Það getur jafnframt orðið til þess að íslenskan tapi ákveðnum 
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notkunarsviðum til enskunnar. Þau notkunarsvið einskorðast ekki við tækni- og 

tækjanotkun en ýmislegt bendir til þess að enska fái sífellt meira vægi á öðrum sviðum í 

íslensku samfélagi, t.a.m. í menntun, atvinnulífi og á opinberum vettvangi. 

 

4.2. Vægi ensku í íslensku nútímasamfélagi 

Líkt og hér hefur komið fram þjónar enska hlutverki e.k. allsherjar samskiptamáls, eða 

„lingua franca“, í nútímasamfélagi. Notkunarsvið hennar einskorðast ekki nauðsynlega 

við tækni og vísindi heldur verður hún sífellt útbreiddari á ýmsum öðrum sviðum. Líkt og 

kom fram í META-NET skýrslunni sækir hún e.t.v. enn harðar að í smáum 

málsamfélögum. Þetta á t.a.m. við á Íslandi, þar sem enska tekur við hlutverki 

íslenskunnar á sífellt fleiri sviðum.  

Enska hefur m.a. hlotið aukið vægi í menntun á Íslandi. Árið 1999 var enska gerð að 

fyrsta erlenda máli íslenskra skólabarna. Fram að því hafði fyrsta erlenda mál Íslendinga 

verið danska. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:122). Enskunám hefst nú 

jafnan mun fyrr en nám í dönsku og jafnvel strax á yngstu stigum grunnskólans. Árið 

2006 var gefin út skýrsla þar sem fram kom að fleiri 6 ára börn lærðu þá ensku en nokkru 

sinni fyrr (Hagstofa Íslands, 2006). 

Tungumálakennsla hefur sérstakt vægi í námi grunnskólabarna hér á landi. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 er t.a.m. talað um að góð færni í móðurmálinu 

sé hornsteinn góðrar menntunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:96-106). 

Í Aðalnámskrá er jafnframt tekið fram að lestur og læsi séu grunnstoðir alls náms og er 

það gert að hlutverki grunnskólans að leggja áherslu á það strax í upphafi skólagöngu 

með virkri móðurmálskennslu. Þar hefur íslenskan sérstöðu. Engu að síður er minni tíma 

varið til móðurmálskennslu á Íslandi en á öðrum Norðurlöndum. Þá hafa nýlegar PISA 

rannsóknir. sýnt fram á að læsi og lesskilningur íslenskra ungmenna hefur versnað 

nokkuð frá aldamótum (Almar M. Halldórsson o.fl. 2010). Í dag felst læsi þó ekki 

eingöngu í skilningi á bókstöfum í ritmáli „heldur hefur stafræn tækni breytt því umhverfi 

þar sem ritun og lestur á sér stað“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:19). 

Læsi felst nú einnig í kunnáttu til að geta notað tölvutækni sér til gagns, notkunar og 
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skilnings. Í nútímasamfélagi hlýtur það að þýða að börn á grunnskólaaldri verða 

jafnframt að ná góðum tökum á ensku, sem er ráðandi mál í stafrænni tækni. Í 

Aðalnámskrá er einmitt talað um að gildi góðrar enskukunnáttu sé augljóst (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:123). Þannig hefur sú breyting orðið á að enskunám 

gegnir nú ekki síður mikilvægu hlutverki í menntun íslenskra barna allt niður á yngstu 

skólastig. 

Góð kunnátta í ensku er ekki síður mikilvæg á efri skólastigum. Í Aðalnámskrá, sem 

segir til um nám yngstu barnanna, er strax tekið fram að afar mikilvægt sé fyrir börn að 

ná góðum tökum á ensku þar sem kunnátta í henni sé nauðsynleg fyrir áframhaldandi 

nám. Í þessari umræðu er ekki aðeins átt við framhaldsnám erlendis heldur er tekið fram 

að námsefni í íslenskum háskólum sé einnig að mestu leyti á ensku, en ekki íslensku 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:123). Enska verður því sífellt meira 

áberandi í skólastarfi á háskólastigi en árið 2011 voru um 70% skrifa fræðimanna við 

Háskóla Íslands á ensku. Í Háskólanum í Reykjavík var sú tala enn hærri en þar birtu um 

92% fræðimanna skrif sín á ensku. Þá er talið að um 90% kennsluefnis í háskólum á 

Íslandi sé á ensku (Frans Gregersen (ritstj.), 2014:483-484). Í skýrslu Norrænu 

ráðherranefndarinnar (2014), sem fjallar um stöðu norrænna tungumála í norrænum 

háskólum, kemur fram að aðrir norrænir háskólar séu í sömu stöðu þar sem enska hlýtur 

aukið vægi á kostnað móðurmálsins. Breyting hefur orðið á norrænu háskólakerfi þar 

sem sífellt færri fræðimenn leggja áherslu á að birta efni á móðurmálinu og 

námskeiðsframboð á ensku eykst. Krafa hefur komið fram um að norrænir háskólanemar 

og -starfsmenn séu færir um að skipta fyrirvaralaust á milli ensku og móðurmáls síns 

(Frans Gregersen (ritstj.), 2014:17-20). Þetta benda þær Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís 

Ingvarsdóttir (2010) einnig á. Niðurstöður rannsóknar þeirra benda til þess að íslenskir 

háskólanemar telji sig vel undirbúna til að stunda nám á ensku. Engu að síður komust 

þær að því að aukið námsframboð og kennsla á ensku veldur háskólanemendum vissum 

erfiðleikum í námi. Í alþjóðlegu fræðasamfélagi hefur enska því algjöra yfirburðastöðu 

og er nauðsynleg grunnþekking fyrir þá sem huga að frama á þessum vettvangi. Í lýsingu 

á enskunámi við Háskóla Íslands eru þessar áherslur ótvíræðar en þar er fjallað um 

mikilvægi enskukunnáttu í samfélagi nútímans: 
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Í netvæddu nútímasamfélagi eru fá störf sem ekki krefjast góðrar enskukunnáttu: störf við 
fjölmiðla, tölvu- og netfyrirtæki, störf á alþjóðavettvangi og í ferðaþjónustu, skrifstofu- og 
stjórnunarstörf, kennsla, þýðingar o.fl. Enska er lykillinn að framhaldsnámi og starfi, bæði á 
Íslandi og erlendis... Enskukunnáttan er því ómissandi í nútímaheimi; í menntun, starfi, menningu 
og frístundum. Háskólanám í ensku er því ómetanlegur stökkpallur út í lífið! (Háskóli Íslands, e.d.)   

 

Smæð hins íslenska málsamfélags hefur e.t.v. orðið til þess að íslenskir náms- og 

fræðimenn sjá sér hag í góðri enskukunnáttu fremur en kunnáttu á móðurmálinu. 

Háskólinn í Reykjavík stefndi t.a.m. að því skólinn yrði tvítyngdur fyrir árið 2010 þar sem 

tryggja þyrfti nemendum alþjóðlega hæfni (Silja Björk Huldudóttir, 2007). Þannig hefur 

notkun ensku á öllum skólastigum ekki aðeins áhrif á færni nemenda á móðurmálinu 

heldur má leiða líkur að því að viðhorf þeirra gagnvart íslensku breytist þar sem staða 

hennar verður sífellt veikari. Í þessu ljósi er vert að ítreka að góð þekking á móðurmálinu 

auðveldar málhöfum nám í öðrum málum (Frans Gregersen (ritstj.), 2014:74). Engin 

launung er á því að í upplýsingasamfélagi nútímans er nauðsynlegt að hafa ágæt tök á 

ensku. Það þarf þó ekki að þýða að íslenskan gagnist Íslendingum ekki lengur. Þvert á 

móti er ástæða til að blása til sóknar á þessu sviði og efla móðurmálskennslu hér á landi 

sem svo myndi leiða til betri kunnáttu í báðum málunum. 

 Staða ensku í íslensku samfélagi hefur styrkst umtalsvert á ýmsum öðrum 

sviðum. Þar má t.a.m. nefna vinnumarkaðinn en sífellt fleiri fyrirtæki hafa gert ensku að 

máli vinnustaðarins í stað íslensku. Í þessu samhengi má t.a.m. nefna að árið 2007 töluðu 

yfirmenn fyrirtækjanna deCode og Actavis, sem hafa höfuðstöðvar á Íslandi, um að 

enska væri gjarnan notuð á vinnustaðnum. Alþjóðleg samskipti gegna stærra og stærra 

hlutverki á íslenskum vinnumarkaði sem veldur því að þarfir fyrirtækja, með tilliti til 

notkunarmáls í starfi, hafa breyst (Silja Björk Huldudóttir, 2007). Vissulega gæti margt 

hafa breyst frá árinu 2007 en engu að síður virðist enska verða sífellt meira áberandi á 

íslenskum atvinnumarkaði. Þá hefur enska rutt sér til rúms í opinberri stjórnsýslu 

hérlendis en á síðasta ári skilaði formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis inn 

skýrslu á ensku (Gagnrýnt að skýrsla sé á ensku, 2015). Enskra áhrifa gætir ekki síður á 

öðrum sviðum en þar má t.a.m. nefna deilur um treyjur íslenska landsliðsins í 

knattspyrnu sem mun leika á Evrópumótinu í Frakklandi sumarið 2016. Íslensk málnefnd 

lagði til að íslenskri málhefð yrði fylgt og eiginnöfn leikmanna yrðu letruð á 
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keppnistreyjur. Leikmenn vildu hins vegar að eftirnöfnin yrðu notuð þar sem erlendis 

þekktust þeir undir eftirnafni og því hefðu þeir hagsmuna að gæta í ljósi 

markaðssjónarmiða (Anna Marsibil Clausen, 2016). Þá mætti nýleg breyting Isavia á 

skiltum flugstöðvarinnar í Keflavík mikilli andstöðu. Isavia ákvað að enska skyldi höfð á 

undan íslenskunni á öllum skiltum flugstöðvarinnar þar sem flestir sem þar ættu leið um 

væru erlendir ferðamenn. Guðrún Kvaran, formaður íslenskrar málnefndar, benti á að 

íslensk málstefna segði til um að íslenska ætti að vera gjaldgeng á öllum 

samfélagssviðum. Þegar öðru tungumáli en móðurmálinu væri gert hærra undir höfði á 

þennan hátt gæti það haft þau áhrif að landsmönnum þætti eðlilegt að sjá ensku sem 

víðast. Það myndi svo grafa undan notkun íslenskunnar (Enskan í forgrunni á nýjum 

upplýsingaskiltum á Keflavíkurflugvelli, 2016).  

Ef íslenska er ekki lengur notuð í menntakerfinu, á vinnumarkaðinum, á 

opinberum vettvangi og ýmsum öðrum sviðum má leiða líkur að því að gildi hennar rýrni 

í hugum íslenskra málhafa. Ljóst er að ógn steðjar að íslenskunni sem hefur sífellt minna 

notagildi þar sem íslenskum málhöfum er ekki gert kleift að nota móðurmálið á öllum 

sviðum samfélagsins.  

 

4.3. Staða íslenskrar tungu á upplýsingaöld 

Árið 2011 var íslenska og íslenskt táknmál opinberlega yfirlýst þjóðtunga samkvæmt 

lögum (Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011). Þannig átti að 

tryggja opinbera stöðu móðurmálsins. Í lögunum kveður á um að hægt sé að nota 

íslensku á öllum sviðum íslensks þjóðlífs. Þá ber ríki og sveitarfélögum skylda til að efla 

og varðveita íslenska tungu. Enn fremur er tekið fram að íslenska sé mál Alþingis, 

stjórnvalda, skóla og annarra stofnana sem sjá um almannaþjónustu og þá sé íslenska 

opinbert mál Íslands á alþjóðavettvangi. 

 Þrátt fyrir að íslenskan hafi nú í fyrsta skipti hlotið lögbundna stöðu þjóðtungu er 

almenn staða hennar ekki sterkari en áður. Líkt og hér hefur komið fram hefur enska 

þvert á móti hlotið aukið vægi á ýmsum samfélagssviðum. Málhöfum er ekki gert kleift 

að nota íslensku á öllum sviðum íslensks þjóðlífs líkt og lög segja til um. Þrátt fyrir að 
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kveðið sé á um að íslenska sé mál almennra stofnana hér á landi er ljóst að vægi hennar 

fer dvínandi á þeim vettvangi, t.a.m. í menntun. Þá er staða íslenskunnar ekki tryggð á 

Alþingi, æðsta löggjafarvaldi landsins, en þrátt fyrir lagasetningu hafa starfsmenn birt 

opinber gögn á ensku (sbr. umræðu í kafla 4.2.).  

 Almenn staða íslenskrar tungu virðist hafa veikst töluvert á síðustu misserum. 

Líkt og fjallað var um í 1. kafla í þessum texta þá ríkti almenn sátt um stöðu og mikilvægi 

íslenskrar tungu á 19. öld og fyrri hluta 20. aldar. Á þeim tíma var opinber staða hennar 

þó ekki tryggð og engin lög kváðu á um að íslenska væri þjóðtunga Íslendinga. Þess 

gerðist e.t.v. einfaldlega ekki þörf. Í kjölfar hernáms á Íslandi fóru ensk máláhrif svo fyrst 

að láta verulega að sér kveða hér á landi. Á svipuðum tíma var íslensk málnefnd stofnuð. 

Í upphafi 21. aldar var staða íslenskunnar svo loks tryggð með lögum. Í dag virðist þó ekki 

ríkja ákveðin þjóðarsátt eða samstaða meðal landsmanna um að tryggja stöðu 

íslenskunnar og berjast gegn enskum áhrifum. Þessi lagasetning bendir því e.t.v. til þess 

að komin sé þörf fyrir markvissa stefnu til að styrkja stöðu málsins sem ekki var 

nauðsynleg áður. 

 Ákveðin breyting virðist hafa orðið á viðhorfi landsmanna gagnvart íslensku og 

ensku. Að öllum líkindum vilja flestir Íslendingar leggja rækt við íslenskuna og vernda 

hana. Raunin er engu að síður sú að enska er notuð á sífellt fleiri sviðum samfélagsins. 

E.t.v. sjá málhafarnir sér betri kost í góðri enskukunnáttu. Í næsta kafla verður fjallað um 

stutta könnun sem gerð var á viðhorfum íslenskra málhafa til málanna tveggja.  
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5. Könnun á viðhorfi Íslendinga til íslensku og ensku  

Í þessum kafla verður fjallað um könnun sem gerð var á viðhorfi íslenskra málhafa til 

íslensku og ensku. Líkt og hér hefur verið fjallað um virðist viðhorf til íslenskrar tungu 

vera að breytast þar sem almenn staða hennar veikist gagnvart enskunni. Markmiðið 

með könnuninni var því að rannsaka vægi tungumálanna í hugum íslenskra málhafa og 

mat þátttakenda á eigin færni. Í úrtakinu voru tveir aldurshópar rannsakaðir. 

 

5.1. Aðferð, úrtak og viðhorfskönnun 

Vorið 2016 var útbúin könnun sem lögð var fyrir tvo aldurshópa. Samkvæmt megindlegri 

rannsóknaraðferð ætti að taka slembið úrtak úr Þjóðskrá til að niðurstöður úr rannsókn 

á borð við þessa séu marktækar. Þar sem um smáa könnun var að ræða var hins vegar 

ákveðið að leita annarra leiða við úrtaksgerð. Tekin var ákvörðun um að prófa tvo 

aldurshópa. Ef vægi ensku í íslensku samfélagi er í sífelldum vexti má gera ráð fyrir að 

viðhorf yngra fólks til tungumálanna sé annað en þeirra sem eldri eru. Því var leitað eftir 

þátttakendum á aldrinum 18-30 ára annars vegar og 58-70 ára hins vegar.  

 Ákveðið var að taka fyrir staðhæfingar sem næðu til færni, viðhorfs og notkunar 

á bæði ensku og íslensku (sbr. töflu 1). Þátttakendum gafst kostur á að velja hversu 

sammála eða ósammála þeir voru þessum staðhæfingum. Rannsóknin var sett upp á 

vefnum www.surveymonkey.com. Vefurinn býður upp á ókeypis forrit til að setja upp 

rafrænar kannanir. Þar er jafnframt hægt að nálgast niðurstöður og helstu tölfræði. Með 

þessu móti er einnig einfalt að gæta nafnleysis þátttakenda. 

 Auglýst var eftir þátttakendum á vefnum. Þar var könnunin jafnframt lögð fyrir 

svo það væri sem einfaldast að taka þátt. Tekið var fram að þátttakendur skyldu hafa 

íslensku að móðurmáli. Heildarfjöldi svarenda var 345. Þar af voru þátttakendur á 

aldrinum 18-30 ára í miklum meirihluta en þeir voru alls 265. Erfiðara var að fá 

þátttakendur í hópi fólks á aldrinum 58-70 ára en þeir voru 80 talsins. Þá voru 

heildarhlutföll kynjanna nokkuð ójöfn þar sem konur voru um 79% þátttakenda en karlar 

um 21%. Kyn var þó ekki skoðað sérstaklega sem breyta. Listinn sem lagður var fyrir var 

eftirfarandi (sjá töflu 1). 

http://www.surveymonkey.com/
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Tafla 1.  

1. Aldur 18-30 ára (  ) 59-70 ára (  ) 

2. Kyn   kk. (  ) kvk. (  ) 

 

  Mjög 

sammála 

Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög 

ósammála 

3. Ég er góð/ur í  

íslensku 
o  o  o  o  o  

4. Ég er góð/ur í  

ensku 
o  o  o  o  o  

5. Mér finnst mikilvægt 

að vera góð/ur í 

íslensku 

o  o  o  o  o  

6. Mér finnst mikilvægt 

að vera góð/ur í ensku 
o  o  o  o  o  

7. Ég nota íslensku mikið í 

námi/starfi 

(hlustun/lestur/áhorf) 

o  o  o  o  o  

8. Ég nota íslensku mikið í 

námi/starfi (tal/ritun) 
o  o  o  o  o  

9. Ég nota ensku mikið í 

námi/starfi 

(hlustun/lestur/áhorf) 

o  o  o  o  o  

10. Ég nota ensku mikið í 

námi/starfi (tal/ritun) 
o  o  o  o  o  

11. Ég nota íslensku mikið í 

frístundum 

(hlustun/lestur/áhorf) 

o  o  o  o  o  

12. Ég nota íslensku mikið í 

frístundum (tal/ritun) 
o  o  o  o  o  

13. Ég nota ensku mikið í 

frístundum 

(hlustun/lestur/áhorf) 

o  o  o  o  o  

14. Ég nota ensku mikið í 

frístundum (tal/ritun) 
o  o  o  o  o  



 
 

- 28 - 
 

5.2. Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að yngra fólk sé almennt líklegra til að nota ensku 

en þeir sem eldri eru, hvort sem er í frístundum eða námi og starfi. Yngra fólki virðist 

sömuleiðis þykja mikilvægara að hafa góða kunnáttu og færni í ensku.  

 Mat á eigin kunnáttu í bæði íslensku og ensku var kannað í fyrsta hluta 

könnunarinnar. Viðbúið var að yngra fólk mæti enskukunnáttu sína betri en þeir sem 

eldri eru. Alls voru tæp 51% prósent þátttakenda á aldrinum 18-30 ára mjög sammála 

því að þeir væru góðir í ensku. Á móti voru aðeins um 6% þátttakenda á aldrinum 58-70 

mjög sammála þeirri staðhæfingu. 7,5% þátttakenda í eldri hópnum voru mjög 

ósammála, en athygli vekur að í yngri hópnum valdi enginn þennan svarmöguleika (sjá 

töflur 2 og 3).   

 

Tafla 2. Þátttakendur á aldrinum 18-30 ára 
Ég er góð/ur í ensku 

 

 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 50,57% 134 

 Sammála 41,13% 109 

 Hlutlaus 3,77% 10 

 Ósammála 4,53% 12 

 Mjög ósammála 0,0% 0 

Svör alls  265 
 

Tafla 3. Þátttakendur á aldrinum 58-70 ára 
Ég er góð/ur í ensku

 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 6,25% 5 

 Sammála 37,5% 30 

 Hlutlaus 23,75% 19 

 Ósammála 25,0% 20 

 Mjög ósammála 7,5% 6 

Svör alls  80 
 

 

Það kom nokkuð á óvart að yngra fólk mat íslenskukunnáttu sína almennt betri en þeir 

eldri. Í yngri hópnum voru um 72% svarenda mjög sammála því að þeir væru góðir í 

íslensku en aðeins 52% þeirra eldri. Erfitt er að segja hvað þessu veldur. E.t.v. metur 

eldra fólk málkunnáttu frekar út frá gildishlöðnum hugtökum á borð við „rétt mál og 
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rangt“ og „málvillur“. Í allri rannsókninni var aðeins einn þátttakandi mjög ósammála því 

að vera góð/ur í íslensku en hann tilheyrði yngri hópnum. Niðurstöður benda þannig til 

þess að Íslendingar telji sig almennt hafa góða íslenskukunnáttu en líklegra er að yngra 

fólk telji sig hafa góða enskukunnáttu. 

 Næsti hluti rannsóknarinnar tók fyrir viðhorf en þar var spurt hversu mikilvægt 

þátttakendum þætti að hafa góða kunnáttu í íslensku og ensku. Hvað íslenskuna varðar 

var lítill munur á aldurshópunum. 85% í eldri hópnum og um 80% í yngri hópnum voru 

mjög sammála því að mikilvægt væri að hafa góða íslenskukunnáttu. Í báðum hópum 

voru margir sammála þessari staðhæfingu en nær engir voru ósammála. Töluverður 

munur var hins vegar á svörum hópanna þegar spurt var um mikilvægi enskukunnáttu 

(sjá töflur 4 og 5). Alls voru um 69% svarenda í yngri hópnum mjög sammála því að 

enskukunnátta væri mikilvæg en aðeins 25% í eldri hópnum. Það gefur til kynna að yngra 

fólki þyki mikilvægara að hafa góð tök á ensku en þeim sem eldri eru. Viðhorfsbreyting 

gæti útskýrt þennan mun en ómögulegt er að útiloka aðrar útskýringar. Mögulega sér 

eldra fólk sér einfaldlega minni hag í að tileinka sér ensku á meðan yngra fólki finnst 

mikilvægt að hafa góða enskukunnáttu, t.a.m. fyrir mögulegan náms- og starfsframa. 

Það er þó erfitt að segja með vissu hvað ræður þessum muni á hópunum tveimur. 

 

Tafla 4. Þátttakendur á aldrinum 18-30 ára 
Mér finnst mikilvægt að vera góð/ur í ensku 

 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 69,43% 184 

 Sammála 27,55% 73 

 Hlutlaus 2,64% 7 

 Ósammála 0,0% 0 

 Mjög ósammála 0,38% 1 

Svör alls  265 
 

Tafla 5. Þátttakendur á aldrinum 58-70 ára 
Mér finnst mikilvægt að vera góð/ur í ensku 

 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 25,0% 20 

 Sammála 56,25% 45 

 Hlutlaus 16,25% 13 

 Ósammála 2,5% 2 

 Mjög ósammála 0,0% 0 

Svör alls  80 
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Því næst var notkun á íslensku og ensku könnuð, bæði í frístundum og námi eða starfi. 

Sérstaklega var greint á milli tals og ritunar annars vegar og svo hlustunar, lesturs og 

áhorfs hins vegar. Það var gert þar sem líklegt er að margir horfi á sjónvarp á ensku, 

hlusti á enska tónlist eða lesi enskar umfjallanir en e.t.v. eru þeir færri sem tala eða skrifa 

reglulega á ensku. Fyrstu staðhæfingarnar könnuðu notkun íslensku í námi og starfi. Þar 

var nær enginn munur á aldurshópunum þar sem stór meirihluti var mjög sammála því 

að nota íslensku mikið á þessum vettvangi.  

 Þegar spurt var um notkun ensku í námi og starfi kom hins vegar mikill munur 

fram á aldurshópunum. Alls sögðust um 37% þátttakenda í yngri hópnum mjög sammála 

því að nota enska hlustun, lestur og áhorf mikið og rúm 40% voru sammála. Í eldri 

hópnum voru aðeins 15% svarenda mjög sammála þessari staðhæfingu og um 28% 

sammála (sjá töflur 6 og 7). Munurinn var einnig mikill þegar spurt var um tal og ritun á 

þessum vettvangi þar sem um 29% yngra fólks var mjög sammála því að nota ensku mikið 

en aðeins tæp 9% eldra fólks (sjá töflur 8 og 9). 

 

Tafla 6. Þátttakendur á aldrinum 18-30 ára 
Ég nota ensku mikið í námi/starfi 

(hlustun/lestur/áhorf) 

 

 

 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 36,98% 98 

 Sammála 40,38% 107 

 Hlutlaus 10,19% 27 

 Ósammála 10,94% 29 

 Mjög ósammála 1,51% 4 

Svör alls  265 
 

Tafla 7. Þátttakendur á aldrinum 58-70 ára 
Ég nota ensku mikið í námi/starfi 

(hlustun/lestur/áhorf) 

 
 
 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 15,0% 12 

 Sammála 27,5% 22 

 Hlutlaus 22,5% 18 

 Ósammála 18,75% 15 

 Mjög ósammála 16,25% 13 

Svör alls  80 
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Tafla 8. Þátttakendur á aldrinum 18-30 ára 
Ég nota ensku mikið í námi/starfi (tal/ritun)  

 

 

 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 28,68% 76 

 Sammála 36,23% 96 

 Hlutlaus 13,58% 36 

 Ósammála 19,25% 51 

 Mjög ósammála 2,26% 6 

Svör alls  265 
 

Tafla 9. Þátttakendur á aldrinum 58-70 ára 
Ég nota ensku mikið í námi/starfi (tal/ritun)  

 

 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 8,75% 7 

 Sammála 20,0% 16 

 Hlutlaus 26,25% 21 

 Ósammála 25,0% 20 

 Mjög ósammála 20,0% 16 

Svör alls  80 
 

 

 

Því næst var notkun málanna í frístundum könnuð. Lítill munur var á aldurshópum þegar 

spurt var um tal og ritun á íslensku en um 70% allra svarenda mjög sammála. Meiri 

munur var á notkun í hlustun, lestri og áhorfi (sjá töflur 10 og 11). Í yngri hópnum voru 

um 58% mjög sammála þessari staðhæfingu en um 75% í eldri hópnum. Enginn í eldri 

hópnum kvaðst ósammála þessu. Hins vegar vekur það athygli að tæp 10% í yngri 

hópnum eru ósammála því að nota íslenska hlustun, lestur og áhorf mikið í frístundum.  

 

Tafla 10. Þátttakendur á aldrinum 18-30 ára 
Ég nota íslensku mikið í frístundum 

(hlustun/lestur/áhorf) 

 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 58,11% 154 

 Sammála 26,42% 70 

 Hlutlaus 4,91% 13 

 Ósammála 9,81% 26 

 Mjög ósammála 0,75% 2 

Svör alls  265 
 

Tafla 11. Þátttakendur á aldrinum 58-70 ára 
Ég nota íslensku mikið í frístundum 

(hlustun/lestur/áhorf)  

 

 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 75,0% 60 

 Sammála 22,5% 18 

 Hlutlaus 2,5% 2 

 Ósammála 0,0% 0 

 Mjög ósammála 0,0% 0 

Svör alls  80 
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Þegar spurt var um enskunotkun í frístundum var munurinn á aldurshópum gríðarlega 

mikill. Aðeins tæp 9% eldra fólks er mjög sammála því að nota enska hlustun, áhorf og 

lestur í frístundum, en í yngri hópnum var þessi tala um 58%. Í eldri hópnum voru 20% 

svarenda ósammála þessari staðhæfingu og tæp 14% mjög ósammála. Í yngri hópnum 

voru aftur á móti aðeins um 5% svarenda ósammála en um 1,5% mjög ósammála. 

 

Tafla 12. Þátttakendur á aldrinum 18-30 ára 
Ég nota ensku mikið í frístundum  

(hlustun/lestur/áhorf)  

 

 

 

 

 
 
 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 58,11% 154 

 Sammála 29,43% 78 

 Hlutlaus 5,66% 15 

 Ósammála 5,28% 14 

 Mjög ósammála 1,51% 4 

Svör alls  265 
 

Tafla 13. Þátttakendur á aldrinum 58-70 ára 
Ég nota ensku mikið í frístundum 

 (hlustun/lestur/áhorf) 
 

 

 

 
 

 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 8,75% 7 

 Sammála 38,75% 31 

 Hlutlaus 18,75% 15 

 Ósammála 20,0% 16 

 Mjög ósammála 13,75% 11 

Svör alls  80 
 

 

 

Þegar spurt var um tal og ritun á ensku var munurinn einnig nokkuð mikill þar sem yngra 

fólk var mun líklegra til að nýta sér það í frístundum en eldra fólkið. Þó nýttu 

þátttakendur sér tal og ritun á ensku almennt minna en hlustun, lestur og áhorf (sjá 

töflur 14 og 15). Tæp 30% svarenda í yngri hópnum voru mjög sammála því að þeir sjálfir 

notuðu enskt tal og ritun í frístundum en aðeins 5% í eldri hópnum. Þá voru alls tæp 27% 

svarenda í yngri hópnum annað hvort ósammála eða mjög ósammála staðhæfingunni 

en um 47,5% í eldri hópnum. 
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Tafla 14. Þátttakendur á aldrinum 18-30 ára 
Ég nota ensku mikið í frístundum  

(tal/ritun)  

 

 

 
 
 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 29,81% 79 

 Sammála 26,42% 70 

 Hlutlaus 16,98% 45 

 Ósammála 22,64% 60 

 Mjög ósammála 4,15% 11 

Svör alls  265 
 

Tafla 15. Þátttakendur á aldrinum 58-70 ára 
Ég nota ensku mikið í frístundum  

(tal/ritun) 

 

 

 
 

 

 

Svarmöguleikar Svör í % Svör alls 

 Mjög sammála 5,0% 4 

 Sammála 21,25% 17 

 Hlutlaus 26,25% 21 

 Ósammála 30,0% 24 

 Mjög ósammála 17,5% 14 

Svör alls  80 
 

 

 

Niðurstöður könnunarinnar benda þannig til þess að yngra fólk telji mikilvægara að hafa 

góða enskukunnáttu en þeir sem eldri eru. Þá telja þeir sig sömuleiðis vera betri í ensku 

en athygli vekur að yngra fólk telur sig einnig vera betra í íslensku. Hvað notkunina varðar 

ber helst að nefna að yngra fólk er mun líklegra til að nýta sér ensku en eldra fólkið. Þetta 

á við bæði í námi og starfi sem og í frístundum. Almennt nýta þátttakendur í báðum 

aldurshópum sér íslensku líka á þessum vettvangi. Í því ljósi vekur þó sérstaka athygli að 

um 10% fólks á aldrinum 18-30 ára segist ósammála því að það sjálft noti íslenska 

hlustun, lestur og áhorf í frístundum. Þetta bendir e.t.v. til þess að sífellt fleiri nýti sér 

ensku til eigin nota í frístundum, mögulega á kostnað íslenskunnar. Þegar fólk kýs að 

nýta sér önnur mál en móðurmálið þrengist notkunarsvið móðurmálsins í kjölfarið. Þegar 

móðurmálið er ekki notað á öllum sviðum samfélagsins getur það verið vísbending um 

mögulegan máldauða (sjá t.a.m. Birnu Arnbjörnsdóttur, 2001). Í því ljósi eru þessar 

niðurstöður sérstaklega athyglisverðar. Almennt gefa niðurstöður rannsóknarinnar til 

kynna að enska hljóti sífellt meira vægi á Íslandi og styðja þannig þá kenningu að 
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viðhorfsbreyting á síðustu árum til íslensku og ensku, eins og fjallað hefur verið um í 

þessum texta. 

Ýmsar rannsóknir á stöðu ensku á Íslandi benda til þess að enskunotkun hér á 

landi aukist jafnt og þétt. Nú er hún jafnvel orðin svo mikil að enskan flokkast frekar sem 

annað mál heldur en erlent mál þar sem notkun hennar er afar víðtæk og líklegt er að 

Íslendingar nýti sér ensku í einhverjum mæli á degi hverjum (sjá t.a.m. Birnu 

Arnbjörnsdóttur og Hafdísi Ingvarsdóttur, 2010). Niðurstöður þeirrar viðhorfskönnunar 

sem hér hefur verið til umræðu benda einmitt til þess að enska leiki sífellt stærra 

hlutverk í lífi landsmanna. Áhugavert væri að gera frekari rannsóknir á þessu sviði þar 

sem stærra úrtak yrði tekið fyrir. Önnur úrtaksgerð væri þá heppileg þar sem erfiðara 

var að ná til eldra fólks með auglýsingum á vefnum. Þá væri vert að rannsaka fleiri 

aldurshópa en einnig aðrar breytur líkt og kyn, búsetu og menntun. Þrátt fyrir að 

niðurstöður þessarar könnunar séu ekki að fullu marktækar og þeim beri að taka með 

fyrirvara gefa þær ákveðna vísbendingu um þá breytingu sem hefur orðið á viðhorfi 

íslenskra málhafa til móðurmálsins og ensku. 
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6. Lokaorð 

Í þessum texta var fjallað sérstaklega um þrjú tímabil í íslenskri málsögu sem öll 

einkennast af erlendum máláhrifum. Á 19. öld og í upphafi 20. aldar varð mikil vakning 

á vægi móðurmálanna í Evrópu. Á Íslandi lýsti þessi áhersla sér þannig að farið var að 

berjast gegn áhrifum dönsku í auknum mæli. Mikilvægi nýyrðasmíði og aukin vitund um 

málrækt á þessum árum bendir til þess að almenn sátt hafi ríkt á meðal landsmanna um 

varðveislu móðurmálsins og andstöðu við erlend máláhrif. 

 Árið 1940 var Ísland hernumið af breska hernum og landsmenn komust í kynni 

við hinn enskumælandi heim. Hernámið hafði miklar breytingar á íslenskri 

samfélagsgerð í för með sér. Margir landsmenn glöddust yfir þessum breytingum á 

meðan aðrir fordæmdu þær. Andstætt þeirri þjóðarsátt sem ríkti á meðal landsmanna 

um varðveislu íslenskunnar á tímum sjálfstæðisbaráttunnar klofnuðu landsmenn nú í 

tvær fylkingar. Sú samstaða sem ríkti um verndun málsins gagnvart erlendum áhrifum 

virðist því ekki hafa átt eins miklu fylgi að fagna á hernámsárunum og áður.  

Hernámsárin mörkuðu upphafið að síauknu vægi ensku á Íslandi sem hefur 

stóraukist á upphafsárum 21. aldarinnar. Á undanförnum árum hafa Íslendingar í 

vaxandi mæli nýtt sér upplýsinga- og tölvutækni. Nýstárleg tækni þjónar þannig stærra 

og stærra hlutverki í daglegu lífi landsmanna. Engu að síður er íslenskan, móðurmál 

flestra hér á landi, ekki gjaldgeng á þessum vettvangi. Í auknum mæli er enska einnig 

notuð í stað íslensku á öðrum sviðum, t.a.m. í menntakerfinu, á opinberum vettvangi og 

í atvinnulífinu. Ef íslenskan er ekki gjaldgeng á öllum sviðum samfélagsins er hætta á að 

viðhorf Íslendinga gagnvart móðurmálinu breytist og gildi þess rýrni í hugum 

málhafanna. Þá er hætta á að íslenska verði aldrei samkeppnishæf á þessum vettvangi 

og að hún missi ákveðin notkunarsvið til enskunnar. Þessi áherslubreyting bendir til þess 

að landsmenn kjósi í auknum mæli að nýta sér annað mál en móðurmálið og sjái sér 

e.t.v. betri kost í góðri enskukunnáttu.  

Almenn staða íslenskrar tungu virðist hafa veikst töluvert á síðustu misserum. 

Áður fyrr var opinber staða hennar ekki tryggð og þess gerðist e.t.v. ekki þörf. Í kjölfar 

hernáms á Íslandi fóru ensk máláhrif svo fyrst að láta verulega að sér kveða. Á svipuðum 
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tíma var íslensk málnefnd stofnuð og í upphafi 21. aldar var staða íslenskunnar svo loks 

tryggð með lögum. Í dag virðist þó ekki ríkja ákveðin samstaða meðal landsmanna um 

stöðu íslenskunnar og baráttu gegn enskum áhrifum. Þannig virðist opinber staða 

móðurmálsins ekki nauðsynlega endurspegla almenna stöðu þess í íslensku þjóðfélagi.  

Í þessum texta var einnig fjallað um könnun sem lögð var fyrir íslenska málhafa 

til að athuga hvort viðhorf til móðurmálsins og ensku sé að breytast. Sú könnun leiddi í 

ljós að að Íslendingar telja sig almennt hafa góða íslenskukunnáttu en líklegra er að yngra 

fólk telji sig hafa góða enskukunnáttu. Fólki á aldrinum 18-30 ára þykir jafnframt 

mikilvægara að hafa góð tök á ensku en þeim sem eru á aldrinum 58-70 ára. Þá var 

notkun málanna í frístundum, námi og starfi könnuð sérstaklega. Þar kom fram að yngra 

fólk nýtir sér ensku á þessum sviðum í mun meira mæli en þeir sem eldri eru. Um 10% 

yngra fólks segist svo vera ósammála því að nota íslenska hlustun, lestur og áhorf í 

frístundum sem bendir e.t.v. til þess að notkun ensku aukist á kostnað íslenskunnar. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sem og umfjöllun fyrri kafla benda til þess að 

viðhorf landsmanna til íslensku og ensku hafi tekið ákveðnum breytingum. Í stað þess að 

sameinast um mikilvægi þess að varðveita og efla íslenskuna virðast fleiri og fleiri 

málhafar sjá sér betri kost í góðri enskukunnáttu. Flestir vilja landsmenn enn vernda og 

varðveita móðurmálið en raunin er engu að síður sú að til þess þarf markvissa stefnu og 

aðgerðir. Ómögulegt er að segja hvort fyrirspá Rasmusar Rask rætist og íslenskan verði 

með öllu horfin um næstu aldamót. Þó bendir margt til þess að notkunarsvið hennar 

muni breytast og þrengjast töluvert á komandi árum. 
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