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Ágrip 
 
Þessi ritgerð er lögð fram til B.A.-prófs í almennum málvísindum á Hugvísindasviði 

Háskóla Íslands. Hún fjallar um fleirtölumyndun tvítyngdra barna þar sem gerður er 

greinarmunur á því þegar börn læra tvö mál samtímis og þegar þau læra annað mál á 

eftir móðurmálinu. Tvítyngi hefur verið flokkað á mismunandi hátt en algengt er að 

flokka það eftir því hvenær máltaka hófst. Þá er annars vegar talað um samhliða 

máltöku þar sem barn elst upp við máláreiti tveggja tungumála frá fæðingu og hins 

vegar máltöku viðbótarmáls þegar barn lærir annað mál þegar það hefur öðlast að 

minnsta kosti grunnþekkingu í móðurmáli sínu. Það sem helst skilur þessa tvo flokka 

að er aldur barna.  

 Viðfangsefni þessarar ritgerðar er afar mikilvægt þar sem innflytjendum 

fjölgar ört í samfélagi okkar og aðstæður þeirra geta verið eins mismunandi og þeir 

eru margir. Því fannst höfundi mikilvægt að skoða muninn á þessum tveimur gerðum 

tvítyngis til að sýna fram á að ekki eru allir tvítyngdir einstaklingar með sama 

bakgrunn. Til þess að komast nær viðfangsefninu var gerð stutt könnun á 

fleirtölumyndun tveggja tvítyngdra barna. Ákveðið var að kanna fleirtölumyndun 

tvítyngdra barna af tveimur ástæðum. Annars vegar vegna þess að tiltölulega auðvelt 

er að kanna þennan þátt í málfræði barna. Til að kanna fleirtölumyndun var sýnd 

mynd af t.d. einum hundi og svo mynd af tveimur hundum og barnið var spurt hvað 

það sjái á myndunum. Beita þarf flóknari aðferðum sem taka lengri tíma til að kanna 

ýmis önnur svið tungumálsins. Hin ástæðan fyrir því að fleirtölumyndun barna var 

skoðuð er sú að hægt er að nota rannsókn sem Indriði Gíslason (1986) og félagar 

gerðu á íslenskum börnum til samanburðar. Tvær stúlkur á síðasta ári í leikskóla tóku 

þátt í könnuninni. Önnur hefur alist upp við samhliða máltöku en hin við máltöku 

viðbótarmáls. Mikill munur var á hæfni stúlknanna til að mynda fleirtölu og líklegt er 

að það megi að einhverju leyti rekja til mismunandi gerða tvítyngis. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru birtar með fyrirvara um gildi hennar þar sem þátttakendur eru 

aðeins tveir. Báðar stúlkurnar gera mikið af því að endurtaka eintölumynd orða 

óbreytta ef þær hafa ekki fleirtölumynd fyrir orðið. Önnur stúlkan á það til að bæta 

við –ar ending þar sem endingin á ekki við. Stúlkurnar áttu einnig báðar erfitt með að 

mynda fleirtölu af bullorðum. 
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1. Inngangur 
 
 
Í nútímasamfélagi er algengt að börn alist upp við máláreiti tveggja eða fleiri 

tungumála. Þótt Íslendingar hafi minni reynslu af tvítyngi en margar aðrar þjóðir er 

það samt ekki alveg nýtt á Íslandi því eftir lok síðari heimsstyrjaldar komu hingað til 

lands margar þýskar konur sem giftust íslenskum mönnum. Börnin þeirra þurftu að 

læra íslensku en á sama tíma vildu mæðurnar halda í sitt móðurmál og töluðu því 

margar hverjar þýsku við börnin. Þar með ólust börnin upp við máláreiti tveggja 

tungumála og urðu fyrir vikið tvítyngd (sbr. Sigurð Konráðssyni 2007:133). Það er 

ekki nema von að tvítyngdum fari fjölgandi hér á landi þar sem samkvæmt tölum 

Hagstofunnar heldur innflytjendum á Íslandi áfram að fjölga og þann 1. janúar 2015 

voru þeir 8,9% af þjóðinni. Það er mikil fjölgun á milli ára en árið 2014 voru 

innflytjendur á Íslandi 8,4% og árið 2012 voru þeir 8,0% af þjóðinni. Pólverjar eru 

langfjölmennasti hópur innflytjenda hér á landi og þann 1. janúar 2015 voru 

einstaklingar af pólskum uppruna 37,5% allra innflytjenda (Hagstofa Íslands 2015).  

 Tvítyngi barna vakti fljótt áhuga höfundar. Ýmsar spurningar vöknuðu við 

fyrstu kynni af efninu. Sú spurning sem var áleitnust var hvort einhver munur væri á 

því þegar börn alast upp við tvö tungumál samtímis frá fæðingu og því þegar börn 

kynnast nýju tungumáli eftir að hafa lært móðurmál sitt. Fljótlega komst höfundur að 

því að fyrra ferlið kallast samhliða máltaka en það síðara máltaka viðbótarmáls. Í 

ritgerðinni verður fjallað um þessar tvær hliðar tvítyngis og almennt um tvítyngi þar 

sem hugtakið tvítyngi er útskýrt ásamt því að gerð verður grein fyrir hugtökunum 

ríkjandi og víkjandi tungumáli. Einnig verður sett fram kenning um tvítyngi sem 

stuðst verður við bæði í tengslum við samhliða máltöku og máltöku viðbótarmáls. Til 

að leita svara við þeirri spurningu sem vaknaði í byrjun í sambndi við tvítyngi um 

hvort einhver munur væri á þeim börnum sem alast upp við samhliða máltöku og 

þeim sem alast upp við máltöku viðbótarmáls ákvað höfundur að gera litla könnun. 

Ákveðið var að kanna annars vegar fleirtölumyndun barns sem hefur íslensku og 

pólsku sem móðurmál og hins vegar barns sem hefur pólsku sem móðurmál og 

íslensku sem viðbótarmál.  

Efnisskipan ritgerðarinnar er á þá leið að í kafla 2 verður fjallað almennt um tvítyngi. 

Í kafla 2.1 verður fjallað almennt um máltöku barna og hvernig kenningar og nýjar 

rannsóknir á þeim efnum eru gagnlegar þegar kemur að tvítyngi. Í kafla 2.2 verður 
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verður fjallað um mannsheilann og þau svæði sem koma við sögu þegar kemur að 

tungumálinu og hvernig tvítyngi hefur verið rannsakað út frá þeim. Í kjölfarið í 

köflum 2.3 og 2.4 verður svo fjallað um samhliða máltöku og máltöku viðbótarmáls 

þar sem farið verður yfir þróun þessara tveggja gerða tvítyngis og dæmi tekin um 

hvora fyrir sig. Í Kafla 3 verður fjallað um fleirtölumyndun þar sem fleirtala í íslensku 

verður tekin fyrir í kafla 3.1. Einnig verður fjallað um, í kafla 3.2, rannsókn á 

framburði og myndun fleirtölu hjá 200 íslenskum börnum sem Indriði Gíslason og 

félagar gerðu á árunum 1977-1983. Í kafla 3.3 verður svo fjallað um algeng frávik í 

fleirtölumyndun íslenskra barna. Í 4. kafla verður fjallað um könnun sem gerð var á 

fleirtölumyndun tveggja tvítyngdra barna. Þar sem í köflum 4.1, 4.2 og 4.3 koma fram 

upplýsingar um þátttakendur, prófgögn og þær aðferðir sem notaðar voru við að prófa 

börnin. Í kafla 4.4 verða svo niðurstöður könnunarinnar birtar og ræddar. Að lokum í 

kafla 5 eru svo fáein lokaorð.  

2. Almennt um tvítyngi 
 

John Edwards (2006:7) segir að allir séu tvítyngdir. Hann vill meina að það sé enginn 

í heiminum, að minnsta kosti enginn fullorðinn, sem kann ekki að minnsta kosti eitt 

orð á öðru tungumáli en móðurmáli sínu. Það eru hins vegar fáir sem hugsa um 

tvítyngi á þennan hátt eða skilgreina sig tvítyngda þótt þeir geti tjáð sig á fleiru en 

einu tungumáli. Þar sem fræðimenn skilgreina ekki allir tvítyngi á sama hátt verður 

byrjað á að fjalla um hugtakið tvítyngi og þá skilgreiningu á því sem verður notuð í 

þessari ritgerð. 

Hugtakið tvítyngi hefur verið skilgreint á mismunandi hátt eftir því hvort verið 

er að lýsa einstaklingi eða samfélagi. Samfélag er skilgreint sem tvítyngt ef íbúar þess 

tala mismunandi tungumál. Einstaklingur er hins vegar tvítyngdur ef hann hefur tvö 

tungumál á valdi sínu og fær reglulega málörvun á báðum tungumálum (sbr. Pearson 

2009:380). Ef barn lærir tvö eða fleiri tungumál fyrir 11-12 ára aldur verða bæði eða 

öll tungumálin móðurmál þess. Þetta kallast virkt tvítyngi (sbr. Birnu Arnbjörnsdóttur 

2000:11-12). Pearson (2009:380-381) heldur því einnig fram að tvítyngdir hafi oftast 

aðeins sömu málfærni og eintyngdir á öðru málinu og það mál kallast þá ríkjandi 

tungumál (e. dominant language) og hitt tungumálið er þá kallað víkjandi tungumál 

(e. non-dominant language). Með tímanum getur það svo breyst hvort tungumálið er 

ríkjandi og hvort er víkjandi, t.d. ef einstaklingur hefur meiri þörf fyrir að nota annað 
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málið. Einnig er algengt að flokka tvítyngi eftir því hvenær máltaka hófst. Tvítyngi 

barna getur hafist við fæðingu og kallast þá samhliða máltaka. Slík máltak á alltaf við 

þegar ungabarn er alið upp tvítyngt. Tvítyngi barna getur einnig hafist seinna og þá 

lærist móðurmálið fyrst og síðar bætist annað tungumál við. Máltaka síðara málsins er 

þá kölluð máltaka viðbótarmáls (sbr. Pearson 2009: 280-381). 

Þóra Másdóttir (2000:33) nefnir að fyrir um 30 árum hafi verið sett fram 

kenning um máltöku tvítyngdra barna. Ekki eru allir sammála þeirri kenningu en hún 

hljómaði eins og kemur fram í (1): 

 

(1) Til að barn geti lært annað tungumál verður að vera til staðar 

grunnkunnátta í móðurmálinu. Annars verður barnið ,,hálftyngt” og lærir 

hvorugt tungumálið nógu vel.  

 

Það sem felst í kenningu (1) er að einstaklingur geti ekki orðið tvítyngdur nema um sé 

að ræða máltöku viðbótarmáls. Hins vegar vilja andmælendur hennar meina að börn 

geti með samhliða máltöku orðið tvítyngd án mikillar fyrirhafnar og staðið jafnfætis 

jafnöldrum sínum í málþroska. Þessi kenning á ef til vill við rök að styðjast að 

einhverju leyti en til að komast að því hvor þessara kenninga á við rök að styðjast 

verður annars vegar samhliða máltaka skoðuð í þessari ritgerð og hins vegar máltaka 

viðbótarmáls.  

 

2.1 Máltaka barna 
 

Svo virðist sem máltökuskeið manna byrji í móðurkviði um leið og fóstrið fer að 

heyra. Skiptar skoðanir eru á því hvenær fóstrið byrjar að heyra en samkvæmt 

Steinunni H. Blöndal (2015) ljósmóður og hjúkrunarfræðingi hafa ómskoðanir á 

fóstrum sýnt fram á viðbrögð við hljóðáreiti frá 24.-25. viku meðgöngu og við 28. 

viku eru heyrnaferlarnir stöðugt virkir. Máltökuskeiðinu lýkur svo um kynþroskaaldur 

en til þess að börn nái fullu valdi á móðurmálinu þarf máltakan að fara fram fyrir 

u.þ.b. sjö ára aldur (sbr. Sigríði Sigurjónsdóttur 2013:116). Eins og kemur fram hjá 

Sigríði Sigurjónsdóttur (2013:107-108) telja málkunnáttufræðingar að börn komi í 

heiminn undirbúin undir máltökuna og viti sitthvað um eðli og uppbyggingu 

tungumála. Máltaka barna er sérstök að því leyti að ytri þættir virðast hafa lítil áhrif á 
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máltökuferlið sjálft þar sem margt er sameiginlegt í máltileinkun barna sama hvaða 

tungumál þau eru að tala (sbr. Birnu Arnbjörnsdóttur 2013:213). Þannig vísi 

algildismálfræðin börnum veginn við uppbyggingu málkerfisins stig af stigi en 

kenningar Chomskys (sjá einkum 1959, 1965, 1966 og 1968) gera ráð fyrir því að 

menn hafi áskapaða málfræðikunnáttu. Þessi meðfæddi hæfileiki manna til að tileinka 

sér tungumál í bernsku er hins vegar ekki nóg til að læra tungumál. Margt bendir til 

þess að málörvun á máltökuskeiði sé forsenda eðlilegrar verkaskiptingar heilahvela og 

þess að heilinn starfi eðlilega. Það má því segja að máltakan eigi sér líffræðilegar 

forsendur en eðlilegt málumhverfi sé nauðsynlegt til þess að barn þroskist eðlilega 

(sbr. Sigríði Sigurjónsdóttur 2013:117). 

Þrátt fyrir að kenningar Chomskys hafi upphaflega ekki náð til máltöku annars 

máls eða erlendra tungumála leiddu þær samt sem áður til mikilla framfara í 

rannsóknum á tvítyngi. Í kjölfarið kom fram kenning um skapandi uppbyggingu máls 

í annarsmálsfræðum. Samkvæmt þessari kenningu læra börn önnur tungumál á 

stigbundinn hátt með því að þróa með sér reglur sem byggjast á prófun tilgátna á sama 

hátt og þegar börn taka fyrsta mál. Þessar tilgátur styrkjast síðan annað hvort af 

ílaginu í umhverfinu eða ekki og er þá hafnað. Enn fleiri rannsóknir voru gerðar og í 

framhaldinu þróaðist vaktlíkan Krashens (1978, 1982, 1985) sem er sett saman af 

fimm undirtilgátum. Vaktlíkanið var ríkjandi hugmyndafræði í kennslu fyrir bæði 

börn og fullorðna í erlendum tungumálum uppúr 1980 og fram á tíunda áratug síðustu 

aldar. Erfitt hefur þó reynst að sannreyna líkanið með tilraunum og rannsóknum, 

sérstaklega á fullorðnum (sbr. Birnu Arnbjörnsdóttur 2013:214-217). Það er 

undantekning ef fullorðnir ná sömu málfærni og börn. Því er sennilegt að maðurinn 

hafi sérstakan meðfæddan málhæfileika sem auðveldar honum máltökuna á 

bernskuárum en með aldrinum missi hann hæfileikann smám saman (sbr. Lenneberg 

1967).  Samkvæmt þessu virðast börn hafa alla burði til að læra tvö eða fleiri 

tungumál samtímis svo lengi sem nægilegt ílag er í umhverfinu. Þá verða bæði eða öll 

málin móðurmál þeirra. Segja má að miklar framfarir hafi orðið í tvítyngisfræðum 

þegar byrjað var að gera skýran greinarmun á máltöku barna og máltileinkun 

fullorðinna. Þegar fullorðnir læra nýtt tungumál ná þeir yfirleitt ekki fullu valdi á 

málfræði tungumálsins. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið út frá hugmyndum 

Chomskys um meðfædda málkunnáttu manna eiga aðallega við um máltöku barna en 

erfiðara hefur verið að útskýra máltileinkun fullorðinna út frá þeim (sbr. Birnu 

Arnbjörnsdóttur 2013:214-217).  
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2.2 Heilinn 
 
Samkvæmt Ijalba, Obler og Chengappa (2006:71-72) geta rannsóknir á málstoli 

tvítyngdra einstaklinga verið gagnlegar til að útskýra fyrir okkur hvernig heili 

tvítyngdra einstaklinga virkar. Málstolsrannsóknir geta meðal annars varpað ljósi á 

það hvort heilinn hafi sérstök hólf fyrir hvert tungumál og hvernig tvítyngdir 

einstaklingar geta notað tungumálin sem þeir kunna á viðeigandi hátt án þess að rugla 

þeim saman. Málstol er það þegar einstaklingur fær heilaskaða og missir málið að 

einhverju leyti en það gerist þegar ákveðin svæði í vinstra heilahveli skaddast. 

Mannsheilinn skiptist í tvö heilahvel, vinstra og hægra heilahvel. Hvor heilahelmingur 

vinnur úr skynjun sem gagnstæð hlið líkamans verður fyrir. Málstöðvar heilans sjá um 

mismunandi þætti móðurmálsins og er oftast að finna í vinstra heilahveli. Það getur 

samt komið fyrir að málstöðvarnar séu hægra megin eða báðum megin hjá örvhentum 

einstaklingum. Þrátt fyrir að heilahvelin séu mjög svipuð í útliti má sjá mun á þeim 

strax á 26. viku meðgöngu en þá er vinstra heilahvel sem í u.þ.b. 97% manna hefur að 

geyma málstöðvarnar orðið mun stærra og umfangsmeira en sama svæði í hægra 

heilahveli (sbr. Sigríði Sigurjónsdóttur 2013: 112-113, Sigríði Magnúsdóttur og 

Höskuld Þráinsson 1988-1989:89-90).  

Paul Broca setti árið 1861 fram þá kenningu að í vinstra heilahveli manna væri 

svæði sem hefði að geyma svokallaða stjórnstöð máltjáningar. Það svæði er í dag 

kallað Broca svæði eftir honum. Hann byggði niðurstöður sínar á sjúklingi sem eftir 

heilaskaða gat einungis sagt eins atkvæðis orð. Við krufningu á honum og sex öðrum 

sjúklingum kom í ljós skemmd á þessum hluta heilans sem staðfesti kenningu hans 

um að þarna væri stjórnstöð máltjáningar. Þeir sjúklingar sem hafa orðið fyrir skaða á 

þessu svæði eiga oft erfitt með að tala þrátt fyrir að ekkert sé að talfærum þeirra. Þeir 

eiga einnig oft í erfiðleikum með málfræði og margir fylgja ekki þeim 

málfræðireglum sem gilda í móðurmáli þeirra, þá er talað um málfræðistol (sbr. 

Ijalba, Obler og Chengappa 2006:71-72, Sigríði Sigurjónsdóttur 2013:112-113, 

Sigríði Magnúsdóttur og Höskuld Þráinsson 1988-1989:89-90)   

Nokkrum árum seinna eða árið 1874 setti Carl Wernicke fram þá kenningu að 

málskilningur manna væri einnig geymdur í vinstra heilahveli. Það svæði er í dag 

kallað Wernicke svæði eftir honum. Sjúklingar sem hafa orðið fyrir skaða á 

Wernickesvæðinu skilja oftast ekki mikið af því sem sagt er við þá og átta sig ekki 
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heldur á því sem þeir segja sjálfir. Heyrn þessara sjúklinga er samt ágæt en þeir geta 

ekki lengur unnið úr málinu sem þeir heyra og lesa. Carl Wernicke hélt því einnig 

fram og gerði líkan sem sýndi að á milli þessara tveggja svæða heilans, Broca- og 

Wernickerssvæða, væru þykk trefjabönd sem tengdu svæðin saman og gerðu þeim 

kleift að miðla upplýsingum sín á milli. Með þessu einfalda líkani var hægt að útskýra 

mörg einkenni málstols (sbr. Ijalba, Obler og Chengappa 2006:71-72, Sigríði 

Sigurjónsdóttur 2013:112-113, Sigríði Magnúsdóttur og Höskuld Þráinsson 1988-

1989:89-90).  

 Rannsóknir á heilanum fóru til að byrja með að mestu leyti fram í Evrópu þar 

sem mikið var um að fólk talaði fleiri en eitt tungumál eða fleiri en eina mállýsku. 

Spurningar fóru því fljótt að vakna um hvaða hlutar heilans sjá um tungumálið og 

hvernig heilinn geti stjórnað fleiru en einu tungumáli. Þegar taugasérfræðingar fóru að 

skoða bataferli tvítyngdra málstolssjúklinga sáu þeir að það var misjafnt hversu fljótir 

þeir voru að ná bata í þeim tungumálum sem þeir töluðu. Skýringin á þessu var að 

hvert tungumál hefði sinn stað í heilanum og batinn færi eftir því hversu mikil 

skemmd var á tilteknu svæði heilans (sbr. Ijalba, Obler og Chengappa 2006:72-73).   

 Samkvæmt Ijalba, Obler og Chengappa eru mismunandi ferli virk í heilanum 

þegar barn tekur móðurmál sitt eða annað mál á unga aldri og þegar fullorðinn 

einstaklingur tileinkar sér annað mál síðar á lífsleiðinni. Annað er staðsett í vinstra 

heilahveli og ber ábyrgð á hreyfifærni og þeirri vitsmunalegu færni sem einstaklingur 

nær valdi á snemma á lífsleiðinni. Þar af leiðandi stjórnar þetta kerfi allri málfræði og 

úrvinnslu máls þegar tungumál lærist á máltökuskeiði í bernsku. Vinstra heilahvelið 

og þetta kerfi eru því mjög virk þegar máltaka fyrsta máls á sér stað og einnig máltaka 

annars máls snemma á lífsleiðinni. Hitt kerfið er staðsett bæði í vinstra og hægra 

heilahveli og stjórnar minni. Þetta kerfi er einnig virkt þegar kemur að málfræði og 

úrvinnslu máls en aðeins þegar einstaklingur lærir annað tungumál seinna á 

lífsleiðinni. Fyrsta tungumál og annað tungumál snemma á lífsleiðinni virðast því 

samkvæmt þessu lærast óformlega og ómeðvitað en þegar annað tungumál er lært 

eftir að máltökuskeiði lýkur reiðir einstaklingurinn sig meira á minnið og það lærist 

því á formlegan hátt oft í skólanum þar sem einstaklingur er meðvitaður um 

tungumálalærdóminn (sbr. Ijalba, Obler og Chengappa 2006:78-79). 
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2.3 Samhliða máltaka 
 
Þegar barn lærir tvö tungumál samtímis kallast það samhliða máltaka (e. simultaneous 

acquisition of two languages). Um er að ræða virkt tvítyngi þar sem barnið fær 

máláreiti frá báðum tungumálum frá fæðingu (sbr. Genesee og Nicoladis 2008:324-

325). Það má því segja að kenning (1) sem sett var fram í kafla 2 eigi ekki við rök að 

styðjast hér þar sem bæði tungumálin lærast samtímis og því ekki hægt að hafa 

þekkingu á öðru málinu fyrir. Rannsóknir hafa sýnt að virkt tvítyngi hefur jákvæð 

áhrif á námsframvindu og vitsmunaþroska. Tvítyngd börn sem fá tækifæri til að 

viðhalda báðum tungumálunum fá innsýn inn í tvo menningarheima en það er þó 

mikilvægt að ekki sé litið neikvæðum augum á annað tungumálið. Þau fá einnig gott 

innsæi í eðli tungumála sem getur auðveldað þeim nám fleiri tungumála  (sbr. Birnu 

Arnbjörnsdóttur 2008:18-19).  Samkvæmt Elínu Þöll Þórðardóttur (2004:6) mynda 

þau börn sem læra tvö tungumál samtímis mjög snemma tvö aðskilin málkerfi. Þó er 

ekki hægt að líta á tvítyngdan einstakling sem jafngildi tveggja eintyngdra þar sem 

margt í máltöku tvítyngdra barna er frábrugðið málnotkun eintyngdra barna. Í 

rannsókn sem Doyle og Segalowitz gerðu árið 1978 þar sem þeir rannsökuðu 22 

eintyngd börn og 22 tvítyngd börn kom í ljós að eintyngd börn hafa mun meiri 

orðaforða en tvítyngd börn hafa á hvoru máli fyrir sig. Hins vegar eru tvítyngd börn 

betri í því að finna orð í orðasafninu. Þetta var mælt með því að biðja börnin um að 

segja sögu og með því að skoða hugmyndaflæði hvers barns (sbr. Romaine 

1995:188).   

Samhliða máltaka hefur verið rannsökuð mikið og árið 1913 birti Ronjat 

ítarlegar upplýsingar úr dagbókarfærslum um son sinn, Louis, sem lærði samtímis 

frönsku og þýsku. Louis sýndi miklar framfarir í báðum tungumálum og hann 

blandaði tungumálunum lítið saman. Ronjat vildi meina að ástæða þess að Louis 

blandaði málunum lítið saman væri sú að hvort foreldri talaði aðeins eitt tungumál við 

hann. Árið 1949 birti Leopold einnig niðurstöður úr ítarlegum dagbókarfærslum sem 

hann hélt um dóttur sína sem ólst upp við bæði enskt og þýskt máláreiti. Í 

rannsóknum hans kom einnig skýrt fram að hvort foreldri talaði aðeins eitt tungumál 

við barnið, þ.e. hélt sig algjörlega við sitt móðurmál. Þrátt fyrir þetta gekk dóttir hans 

í gegnum það stig að blanda tungumálunum saman en Leopold vildi meina að það 

sýndi að hún hefði ruglað tungumálunum saman og virkni heilans væri eins og hjá 
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eintyngdum. Niðurstöður úr þessum dagbókarfærslum eru upphaf rannsókna á 

samhliða máltöku (sbr. Genesee og Nicoladis: 2007:324-325).    

2.3.1 Þróun samhliða máltöku 
 
Algengustu spurningarnar sem vakna þegar kemur að samhliða máltöku eru hvort þau 

börn sem læra tvö tungumál samtímis fari sömu leið í máltökunni og eintyngd börn og 

hvort þau séu seinni til máls en önnur börn (sbr. Genesee og Nicoladis: 2007:324). 

Börn sem alast upp við máláreiti tveggja tungumála byrja að mynda fyrstu orðin á 

sama tíma og eintyngd börn, eða yfirleitt í kringum 12-13 mánaða aldur (sbr. Pinter 

2011:69). Þóra Másdóttir (2000:33-34) vill meina að þegar kemur að orðaforða þá 

geti hann verið slakari en orðaforði eintyngdra barna. Ástæða þess er hins vegar, eins 

og áður hefur komið fram, sú að í flestum tilfellum dreifist orðaforði tvítyngds barns á 

tvö tungumál og barnið nær því yfirleitt ekki jafn góðum tökum á orðaforða í báðum 

málum. Orðaforði barnsins í tilteknu tungumáli veltur aðallega á því við hverja barnið 

á í samskiptum við.  

Á fyrstu árum barns sem er að ná valdi á tveimur tungumálum samtímis er 

samkvæmt Pinter (2011:68) erfitt að segja hvort tungumálið er ríkjandi tungumál og 

hvort er víkjandi tungumál. Í byrjun fer barnið að þekkja orð úr báðum 

tungumálunum en blandar þeim saman. Á þessu stigi er máltakan mjög svipuð 

máltöku eintyngdra barna. Næst fer barnið að aðgreina tvö mismunandi orðasöfn en 

beitir sömu málfræðireglum á bæði tungumálin. Að lokum fer barnið svo að tala tvö 

mismunandi tungumál og aðgreinir bæði orðaforðann og málfræðina. Oftast hafa börn 

greint tungumálin frá hvoru öðru fyrir þriggja ára aldur. Jafnvel þótt börn aðgreini 

tungumálin mjög snemma þá eiga öll tvítyngd börn það til að blanda saman málum á 

einhverju stigi (sbr. Þóru Másdóttur 2000:33-34). Börnin læra bæði málin samtímis og 

geta því á ákveðnum tímapunkti verið jafn fær í báðum málum. Líkt og áður hefur 

komið fram verður annað málið hins vegar yfirleitt ríkjandi og hitt víkjandi með tíð 

og tíma þar sem ekki er hægt að leggja inn nákvæmlega sömu upplýsingar fyrir bæði 

tungumálin og nota þau við nákvæmlega sömu aðstæður þegar barnið eldist. Einnig 

getur barnið átt í meiri samskiptum við málnotendur annars málsins en það getur haft 

mikil áhrif á það hvernig því tekst að viðhalda málunum. Eins og áður sagði getur það 

þó breyst með tímanum hvort málið er ríkjandi og hvort er víkjandi (sbr. Pinter 

2011:70 og Pearson 2009:380).  
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Þegar börn sem læra tvö tungumál samtímis þekkja samheiti á milli tungumála 

eru þau komin á það stig að þau hafa gert sér grein fyrir því að þau hafa tvö 

mismunandi tungumál á valdi sínu og að nöfn hluta séu tilviljunarkennd. Þá hefur 

barnið öðlast hæfni til að greina að samheiti þrátt fyrir að hafa lært orðin í sitthvoru 

samhenginu og á sitthvoru tungumálinu. Börn sýna sterk merki um að vera komin á 

þetta stig þegar þau eru farin að leiðrétta foreldra sína. Seinna aðlaga börnin svo 

málkerfi sitt að tungumáli einstaklingsins sem þau tala við. Sumir segja að þetta bendi 

til þess að barnið hafi öðlast tilfinningu fyrir því að aðgreina hvað eigi rætur sínar að 

rekja til sama kerfis og þá sama tungumáls (sbr. Romaine 1995:188).   

 

2.3.2 Dæmi um samhliða máltöku 
 
Margar rannsóknir hafa sýnt að tvítyngd börn vita mjög snemma hvaða tungumál þau 

eiga að nota hverju sinni. Þetta á sérstaklega við um þau börn sem alast upp við að fá 

máláreiti tveggja tungumála frá sitthvorum einstaklingnum, t.d. börn þar sem foreldrar 

eiga ekki sama móðurmál (sbr. Nicoladis 2000:3). Eins og áður hefur komið fram 

getur reynst erfitt að viðhalda báðum tungumálum tvítyngdra barna. Þegar börn alast 

upp í málumhverfi annars málsins verður það mál oftast ríkjandi þar sem barnið á þá í 

meiri samskiptum við málnotendur þess máls (sbr. Pinter 2011:71). Samkvæmt 

Suzanne Romaine (1995:183-185) eru til fimm árangursríkar leiðir sem nýtast þegar 

barn er alið upp tvítyngt. Tvær tegundir af þessum fimm leiðum eiga við þegar barn 

lærir tvö mál samtímis. 

Fyrri tegundin kallast Einn einstaklingur – Eitt tungumál („One person – One 

language“). Þá eiga foreldrar barnsins ekki sama móðurmál en báðir foreldrar hafa 

þekkingu á tungumáli hvors annars. Tungumál annars foreldris er ríkjandi tungumál í 

samfélaginu. Frá því að barnið fæðist temja foreldrar sér að tala aðeins sitt móðurmál 

við barnið. Senni tegundin kallast Eitt tungumál – Eitt málumhverfi („One language – 

One Environment“). Þá eiga foreldrar barnsins ekki sama móðurmál og tungumál 

annars foreldris er ríkjandi tungumál í samfélaginu, líkt og í fyrri tegundinni. Það sem 

skilur þessar tvær leiðir að er að hér tala báðir foreldrar það tungumál sem ekki er 

ríkjandi í samfélaginu við barnið (sbr. Romaine 1995:183-184). Eins og kemur fram í 

kafla 4.1 þá er önnur tvítyngda stúlkan sem tók þátt í könnuninni að alast upp við 

samhliða máltöku. Faðir stúlkunnar er íslenskur og mamma hennar er pólsk. Foreldrar 
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hennar nota tegundina Einn einstaklingur – Eitt tungumál þar sem faðir hennar talar 

ávallt íslensku við hana og móðir hennar pólsku. 

 

2.4 Máltaka viðbótarmáls 
 
Þegar barn lærir fyrst móðurmál sitt og síðan annað tungumál er máltaka síðara 

málsins kölluð máltaka viðbótarmáls (e. sequential acquisition of two languages). 

Þessi tvö tungumál eru oft kölluð L1 (e. language one) og L2 (e. language two) eða 

fyrsta tungumál og annað tungumál. Máltaka viðbótarmáls þarf að eiga sér stað hjá 

börnum fyrir ákveðinn aldur til þess að barnið teljist tvítyngt. Hér áður fyrr var því 

haldið fram að máltaka seinna máls þyrfti að hefjast áður en barn yrði kynþroska. 

Nýlegar rannsóknir á tvítyngdum einstaklingum hafa leitt í ljós að ekki er hægt að 

segja til um ákveðinn aldur þegar kemur að því hvort barn verði tvítyngt. Hins vegar 

byrjar hæfni barns til að tileinka sér nýtt tungumál að minnka um sjö ára aldur og 

minnkar smám saman eftir því sem barnið eldist. Talið er að best sé fyrir börn að vera 

búin að tileinka sér setningafræði málsins fyrir níu til tíu ára aldur. Í rannsókn Hahne 

frá árinu 2001 kom fram mikill munur á setningargerð þeirra barna sem hófu máltöku 

viðbótarmáls fyrir tíu ára aldur og þeirra barna sem hófu máltöku viðbótarmáls eftir 

tíu ára aldur (sbr. Pearson 2009:381-382). Rannsóknir sem gerðar voru af Johnson og 

Newport (1989:78-79) á innflytjendum í Bandaríkjunum sýna einnig að best er fyrir 

börn að læra nýtt tungumál fyrir sjö ára aldur. Rannsóknirnar voru gerðar á kóreskum 

og kínverskum innflytjendum sem fluttu til Bandaríkjanna á aldrinum 3-39 ára. 

Niðurstöður úr þessum rannsóknum sýndu að hæfni barna til að tileinka sér ákveðin 

beygingar- og setningarfræðileg atriði fór minnkandi með hækkandi aldri. Börn sem 

voru á aldrinum þriggja til sjö ára þegar þó hófu að læra ensku töluðu ensku á við 

innfædda. Hjá þeim börnum sem hófu að læra ensku eftir sjö ára aldur en fyrir 

kynþroska fór hæfnin til að tileinka sér málfræði enskunnar minnkandi eftir því sem 

börnin urðu eldri (sbr. Sigríði Sigurjónsdóttur 2013:116).  

 Áður fyrr var því haldið fram að rekja mætti flestar villur sem fram koma hjá 

barni á öðru tungumáli (L2) til áhrifa frá fyrsta tungumáli (L1) og þar með yrði 

neikvæð yfirfærsla eða truflun á þróun annars máls (sbr. Birnu Arnbjörnsdóttur 

2013:210). Samkvæmt Birnu Arnbjörnsdóttur (2013:210) þarf að halda báðum 

tungumálum við hjá barni sem lærir annað tungumál á eftir móðurmálinu til þess að 
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barnið teljist tvítyngt. Þekking barns á fyrsta tungumáli geti jafnvel haft jákvæð áhrif 

á annað mál þar sem barnið hefur þá þegar þekkingu á tungumálum almennt. Ef hins 

vegar móðurmáli barnsins er ekki haldið við getur máltaka viðbótarmáls haft neikvæð 

áhrif á málþroska og læsi. Mál barnsins verður þá ekki nægilega gott til þess að það 

geti náð valdi á því að læra að lesa. Þetta á aðallega við þegar barn flytur í nýtt 

málumhverfi á þeim tíma þegar það er að byrja að læra að lesa (sbr. Birnu 

Arnbjörnsdóttur 2008:18). Hér er vel við hæfi að skoða kenningu (1) sem sett var 

fram í kafla 2. Þar segir að til þess að börn geti lært annað tungumál verði að vera til 

staðar grunnkunnátta í móðurmálinu. Ef miðað er við það sem fram hefur komið hér 

að ofan þá á þessi kenning við rök að styðjast þegar barn lærir annað mál á eftir 

móðurmálinu og máltaka síðara málsins hefst á þeim tíma sem barnið er að byrja að 

læra að lesa. Ekki er þó venja að talað sé um að barnið verði hálftyngt þrátt fyrir að 

það eigi í erfiðleikum með málþroska og lestur. 

Þeir einstaklingar sem læra annað mál á fullorðinsárum eru ekki líklegir til að 

hljóma eins og innfæddir. Erfitt er fyrir fullorðna einstaklinga að ná valdi á hljóðkerfi 

nýs tungumáls og losa sig við hreim móðurmálsins, þ.e. að aðlaga einstök hljóð að 

nýja málinu. Það að ung börn geta náð fullkomnu valdi á nýju tungumáli án þess að 

fram komi hreimur af móðurmálinu er merki um að mannsheilinn geti þróað tvö eða 

fleiri málkerfi ef máltakan fer fram fyrir ákveðinn aldur, þ.e. á máltökuskeiði (sbr. 

Obler og Gjerlow 1999:124-126).   

2.4.1 Þróun máltöku viðbótarmáls 
 
Þróuninni þegar barn lærir annað mál á eftir móðurmálinu hefur verið skipt niður í 

ákveðin stig en þar er gert ráð fyrir að undirstaðan í móðurmálinu sé í lagi. Fyrsta 

stigið er þegar barn kemur í nýtt málumhverfi en reynir þrátt fyrir það að nota 

móðurmál sitt. Það áttar sig hins vegar fljótt á því að enginn skilji það og gefst upp á 

að reyna að tjá sig. Þá kemur annað stigið sem kallast “hljóða tímabilið” þar sem 

barnið hlustar á nýja tungumálið og reynir að skilja það. Það er misjafnt hvenær 

börnin reyna fyrir sér á nýja tungumálinu en það getur tekið frá nokkrum dögum upp í 

marga mánuði fyrir barnið að koma upp nokkrum orðum á nýja málinu. Á þriðja stigi 

er barnið farið að læra nýja málið en notar fá orð úr lokuðum orðflokkum t.d. smáorð 

og fallorð. Eftir þessi þrjú stig er barnið farið að geta gert sig skiljanlegt á nýja málinu 

en á enn eftir að fínpússa málfræðibeygingar og auka við orðaforðann. Að lokum er 
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svo fimmta stigið þegar barninu er orðið tamt að nota nýja málið en þá er hætta á að 

móðurmálið tapist (sbr. Þóru Másdóttur 2000). 

 

2.4.2 Dæmi um máltöku viðbótarmáls 
 
Líkt og áður hefur komið fram eru samkvæmt Suzanne Romaine (1995:183-185) til 

fimm árangursríkar leiðir sem nýtast þegar barn er alið upp tvítyngt. Tvær tegundir af 

þessum fimm leiðum eiga við þegar barn lærir tvö mál samtímis eins og kom fram í 

kafla 2.3.2. Aðrar tvær af þessum leiðum eiga við þegar barn lærir annað tungumál á 

eftir móðurmálinu. Fimmta leiðin er svo þegar foreldrar ákveða að ala barn sitt upp 

tvítyngt og annað foreldrið talar alltaf ákveðið tungumál við barnið. Tungumálið er 

ekki móðurmál foreldra barnsins og ekki það tungumál sem talað er í málumhverfi 

barnsins. Hér verður hins vegar aðeins fjallað um þær tvær leiðir sem tengjast því 

þegar annað mál lærist á eftir móðurmálinu.  

Fyrri tegundin og þá þriðja tegundin sem fjallað verður um kallast Ekki 

ríkjandi mál samfélagsins („Non-dominant Home Language without Community 

Support“). Þá eiga foreldrarnir sama móðurmál, annað mál en talað er í samfélaginu. 

Foreldrarnir tala sitt móðurmál við barnið og barnið lærir nýja málið í samfélaginu t.d. 

í leikskóla eða skóla. Seinni tegundin kallast Tvö ekki ríkjandi mál samfélagsins 

(„Double Non-dominant Home Language without Community Support“). Þá eiga 

foreldrar barnsins ekki sama móðurmál og tungumálið sem talað er í samfélaginu er 

ekki það sama og móðurmál foreldranna. Foreldrarnir tala sitt móðurmál við barnið 

frá fæðingu þess og barnið lærir þriðja málið í samfélaginu t.d. í leikskóla eða skóla 

(sbr. Suzanne Romaine 1995:184-185). Eins og kemur fram í kafla 4.1 þá er önnur 

tvítyngda stúlkan sem tók þátt í könnuninni að alast upp við máltöku viðbótarmáls. 

Foreldrar stúlkunnar eru bæði pólsk og því er aðeins töluð pólska á heimili hennar. 

Þau nota aðferðina Ekki ríkjandi mál samfélagsins þar sem stúlkan lærir íslensku í 

samfélaginu t.d. í leikskólanum. 

Nú hefur verið fjallað um tvær hliðar tvítyngis, samhliða máltöku og máltöku 

viðbótarmáls. Áður en fjallað verður um könnun sem gerð var á fleirtölumyndun 

tveggja tvítyngdra stúlkna verður aðeins fjallað um fleirtölumyndun í íslensku. 
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3. Fleirtölumyndun 
 

3.1 Fleirtala í íslensku 
 
Tala er málfræðilegt hugtak og í íslensku eru tvær tölur, eintala og fleirtala. Þegar um 

er að ræða nafnorð táknar eintalan yfirleitt einn einstakling, eitt stykki eða eitt eintak, 

en fleirtalan táknar þá að fleiri eiga í hlut, tveir eða fleiri (sbr. Höskuld Þráinsson 

2006:152). Líkt og fram kemur í bók Guðrúnar Kvaran (2005:201) þá er tala 

grunnþáttur nafnorða í íslensku og flest nafnorð geta staðið í eintölu eða fleirtölu. Þau 

orð sem oftast eru aðeins notuð í eintölu, t.d. sykur og vatn, þarf yfirleitt ekki að læra 

sérstaklega þar sem eintalan er grunnþáttur. Hins vegar eru til orð sem eru aðeins til í 

fleirtölu, t.d. buxur og skæri, og þá þarf að læra töluna sérstaklega. Þá er talað um að 

fleirtalan sé orðasafnsþáttur.  

 

3.2 Rannsókn Indriða Gíslasonar o.fl. (1986) 
 
Þegar kanna á atriðið í máli barna er mikilvægt að hafa í huga að prófunaraðstæður 

séu sambærilegar og sem eðlilegastar fyrir barnið. Best er að nota myndir eða hluti til 

að fá barnið til að tala. Þegar erlendar rannsóknir eru skoðaðar kemur í ljós að best er 

að nota myndir. Þar af leiðandi urðu myndir fyrir valinu í rannsókn sem Indriði 

Gíslason og fleiri gerðu á árunum 1977-1983 (sbr. Indriða Gíslason o.fl. 1986:12-13). 

Próf Jean Berko (1958) á beygingum í máli enskumælandi barna á aldrinum 4-7 ára 

varð fyrir valinu sem fyrirmynd í rannsókn þeirra. Aðeins voru kannaðar 

fleirtölumyndanir nafnorða þar sem beygingar í íslensku eru mun fjölbreytilegri en í 

ensku. Líkt og Jean gerði notuðu þeir félagar bæði tilbúin orð eða bullorð til að kanna 

þekkingu barnanna á bæði fleirtölumyndun og reglum og raunorð sem börnin áttu að 

kannast við. Bullorðin vildi hún nota til að ganga úr skugga um að börnin beiti 

málfræðilegum reglum. Í raunorðum sem börnin kannast við gætu þau munað 

beyginguna og þar af leiðandi ekki beitt reglum. Höskuldur Þráinsson samdi prófið 

ásamt nemendum sínum. Prófið var sett saman úr 36 þekktum nafnorðum og 34 

bullorðum og reynt var að nota nafnorð úr öllum beygingarflokkum í öllum kynjum 

(sbr. Indriða Gíslason o.fl. 1986:107-109).   

Niðurstöður sex ára barnanna sýndu að af 70 orðum höfðu þau að meðaltali 45 

orð rétt. Stærsti hópurinn eða um 40 börn voru með 48-51 orð rétt. Ekki er hægt að 

horfa fram hjá því að munur getur verið á raunorðum og bullorðum. Það er því vert að 
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kynna niðurstöður þar sem þessir tveir flokkar eru bornir saman þar sem bullorðin 

voru aðeins notuð til að kanna vald barnanna á reglum. Augljós munur kom fram á 

milli þessara flokka þar sem börnunum gekk mun betur að mynda fleirtölu af 

raunorðum. Það kemur hins vegar skýrt fram að samsvörun er á milli flokkanna þar 

sem þau börn sem hafa flest raunorð rétt ráða einnig best við bullorðin (sbr. Indriða 

Gíslason o.fl. 1986:122-126). 

 

3.3 Algeng frávik í fleirtölumyndun íslenskra barna 
 

Niðurstöður rannsóknar Indriða Gíslasonar og fleiri (1986:126-129) sýna algengustu 

frávikin sem íslensk börn á aldrinum fjögra til sex ára gera þegar kemur að 

fleirtölumyndun. Börnin eiga það til að endurtaka eintölumyndir orða óbreyttar, en 

það er algengara við fjögra ára aldur en við sex ára aldur. Börnin nota þessa aðferð 

oftast á þau orð sem eru erfiðust. Skýringin á því að börnin nota þessa aðferð gæti 

verið sú að þau hafa ekki reglu til að breyta orðunum í fleirtölu. Einnig kemur fram að 

börnin hafi getað verið feimin eða ekki vel upp lögð þegar prófið fór fram eða ekki 

skilið til hvers var ætlast af þeim. Það er einnig algengt að börnin noti rangar 

fleirtöluendingar á orð. Stór hluti barna alhæfir –ar endinguna, t.d. grís-grísar, og það 

er nokkuð ljóst að þetta er meginregla margra fjögra ára barna þegar þau mynda 

fleirtölu sérstaklega þegar kemur að bullorðum. Flest frávik má þó finna þegar börnin 

þurfa að gera stofnbreytingar á orðunum til að mynda af þeim fleirtölu. Oftast er um 

að ræða flóknar fleirtölumyndir þar sem bæði þarf að breyta stofninum og endingunni 

t.d. sög (et.) og sagir (ft.).  

 Flest sex ára íslensk börn höfðu rétta fleirtölu fyrir hvorugkyns raunorð sem 

beygjast sterkt. Þegar kom að bullorðunum gátu um það bil 100% barna myndað rétta 

fleirtölu af orðunum gór og lún þar sem fleirtalan er sú sama og eintalan en önnur 

bullorð höfðu aðeins um 60% barna rétt. Þegar börnin áttu að mynda fleirtölu af 

sterkum karlkynsorðum komu raunorðin hundur og hnífur best út en þar þarf aðeins 

að skipta –ur endingunni út fyrir –ar endingu. Raunorðin grís og fótur komu hins 

vegar verst út en aðeins 20,6% sex ára barna gátu myndað fleirtöluna grísir af orðinu 

grís. Algengast var að börnin bættu við –ar endingu á orðið grís í stað –ir endingar. 

Það er þó ekki skrítið að börnin ruglist á þessum endingum þar sem –ar endingin er 

algengasta fleirtöluendingin í íslensku en –ir endingin sjaldgæf.  Þegar kom að 
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bullorðum í þessum flokki kom orðið stútur best út en þar þurftu börnin aðeins að 

skipta –ur endingu út fyrir –ar endingu líkt og í orðunum hundur og hnífur.   

4. Könnun á fleirtölumyndun tveggja tvítyngdra barna 
 
Eins og áður hefur komið fram eru Pólverjar langfjölmennasti hópur innflytjenda á 

Íslandi og voru þeir 37,5% allra innflytjenda hér á landi þann 1. janúar 2015 

(Hagstofa Íslands 2015). Pólska er indóevrópskt mál líkt og íslenska (sbr. Baldur 

Ragnarsson 1999:120 og 198). Pólska er á vesturgrein slavneskra mála en íslenska 

telst til vesturnorrænna mála innan germönsku greinar indóevrópsku málaættarinnar. 

Helstu einkenni íslenskunnar, ef miðað er við skyld mál, eru að hún er mikið 

beygingarmál og sagnir og fallorð í íslensku hafa fjölbreytilegar myndir. 

Fleirtölumyndun fer meðal annars eftir kyni og beygingu (sbr. Indriða Gíslason o.fl. 

1986:107). Ákveðið var að kanna fleirtölumyndun pólskra barna þar sem pólska er 

einnig mikið beygingarmál og margir Pólverjar eru búsettir á Íslandi (sbr. Sigurð 

Konráðsson 2007:141). Nafnorð og lýsingarorð í pólsku hafa fjóra beygingarflokka 

og föllin eru sjö (sbr. Baldur Ragnarsson 1999:198-199). Nafnorð í pólsku hafa tvær 

tölur, eintölu og fleirtölu, eins og í íslensku (sbr. Jón Axel Harðarson 2002).  

Markmiðið með könnuninni var að athuga hvort munur væri á 

fleirtölumyndun tvítyngdra barna sem alast upp við samhliða máltöku annars vegar og 

tvítyngdra barna sem alast upp við máltöku viðbótarmáls hins vegar. Það þótti 

ákjósanlegt að kanna fleirtölumyndun þar sem búið var að rannsaka hana hjá 

eintyngdum íslenskum börnum svo hægt er að bera niðurstöður tvítyngdra barna 

saman við þær niðurstöður. 

 

4.1 Þátttakendur 
 
Höfundur leitaðist við að fá tvo þátttakendur á svipuðum aldri til að taka þátt í 

könnuninni þar sem annar hafði alist upp við samhliða máltöku og hinn við máltöku 

viðbótarmáls. Eins og áður sagði vildi höfundur kanna barn sem hefur pólsku og 

íslensku sem samhliða mál og barn sem hefur pólsku sem fyrsta mál og íslensku sem 

viðbótarmál. Eftir að höfundur hafði samband við tvo leik- og grunnskóla fundust 

nokkur slík pör barna. Höfundi fannst áhugavert að kanna börn á svipuðum aldri og 

þau börn sem tóku þátt í könnun Indriða Gíslasonar og félaga (1986). Í samráði við 



	   20 

leikskólastjóra urðu tvær stúlkur á sjötta aldursári fyrir valinu. Báðar eru þær á síðasta 

ári í leikskóla. Haft var samband við foreldra stúlknanna sem tóku þátt í könnuninni 

og fengið leyfi til að leggja fleirtölukönnun fyrir þær. 

 Stúlkurnar sem eru vinkonur fá dulnefnin Birna og Anna í þessari ritgerð. 

Birna er 5;11:15 ára gömul. Hún fæddist á Íslandi og hefur alltaf búið á Íslandi. Móðir 

Birnu er pólsk en faðir hennar íslenskur. Heima hjá henni talar móðir hennar pólsku 

við hana en faðir hennar íslensku. Viðhorf hennar til pólskunnar er mjög jákvætt og 

sem dæmi má nefna voru stúlkurnar tvær, Anna og Birna, að tala saman á pólsku 

þegar höfundur mætti í leikskólann. Anna er 5;7:23 ára gömul. Hún fæddist á Íslandi 

en foreldrar hennar eru bæði pólsk. Anna er einkabarn og á heimili hennar er aðeins 

töluð pólska. Hún hóf að læra íslensku þegar hún byrjaði í leikskóla 2;3:20 ára gömul. 

Viðhorf hennar til pólskunnar er því afar jákvætt og sem dæmi má nefna að þegar 

höfundur hitti hana fyrst var meðal þess fyrsta sem hún sagði: „Ég kann að tala pólsku 

líka“. 

 

4.2 Prófgögn 
 
Þar sem um er að ræða stutta könnun var við hæfi að hafa rannsóknina sem Indriði 

Gíslason gerði ásamt fleirum sem fyrirmynd, t.d. við val á orðum og myndum. Líkt og 

fram kom í kafla 3.2 urðu myndir fyrir valinu í þeirri rannsókn þegar fleirtölumyndun 

barna var könnuð. Þar sem það tókst vel urðu myndir einnig fyrir valinu í þessari 

könnun og reynt var eftir bestu getu að hafa prófunaraðstæður sem eðlilegastar (sbr. 

Indriða Gíslason o.fl. 1986:12-13). Orðin voru einnig valin með fyrri rannsóknir í 

huga, þ.e.a.s. notuð voru bæði raunorð og bullorð. Orðin voru að vísu mun færri þar 

sem þessi könnun er ekki eins viðamikil og fyrirmyndin. Eins og áður hefur komið 

fram notuðu þeir Indriði Gíslason og félagar 70 orð úr flestum beygingarflokkum í 

öllum kynjum í sínu prófi. Í þessari könnun var því miður ekki hægt að kanna alla 

beygingarflokka sem þeir rannsökuðu og því varð sterk beyging fyrir valinu. Valin 

voru fjögur orð af hverju kyni (hvorugkyni, karlkyni og kvenkyni) sem taka sterkri 

beygingu, tvö raunorð og tvö bullorð. Í viðauka I má sjá lista yfir þau orð sem notuð 

voru. Myndirnar sem notaðar voru til að prófa fleirtölumyndun barnanna voru fengnar 

frá Önnu Katharinu Blocher (2015).  Anna Katharina notaði þær í B.A ritgerð sinni til 

að bera saman fleirtölumyndun tvítyngds drengs sem á serbnesku að móðurmáli og 

lærði íslensku eftir komuna hingað og tveggja íslenskra drengja. Myndir 1-4 sýna 
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dæmi um myndir sem notaðar voru til að prófa fleirtölumyndun stúlknanna. Á 

myndum 1 og 2 eru myndir af raunorðinu hundur í eintölu og fleirtölu á myndum 3 og 

4 eru myndir af bullorðinu gór í eintölu og fleirtölu (sbr. Önnu Katharinu Blocher 

2015). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 1. Eintölumynd af orðinu hundur.   Mynd 2. Flertölumynd af orðinu hundur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 3. Eintölumynd af orðinu gór. Mynd 4. Fleirtölumynd af orðinu gór. 
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4.3 Aðferð 
 
Könnun á fleirtölumyndun stúlknanna tveggja fór fram á skólatíma og fékk höfundur 

aðra stúlkuna í einu í viðtalsherbergi þar sem stúlkan sat andspænis höfundi við lítið 

borð. Eftir undirbúning byrjaði höfundur á að sýna stúlkunni tvö hvorugkyns raunorð, 

því næst tvö hvorugkyns bullorð og alveg eins fyrir karlkyns og kvenkyns orðin. 

Höfundur notaði þessa aðferð til að koma í veg fyrir að stúlkurnar hræddust bullorðin 

og myndu jafnvel þar af leiðandi setja sömu endingu á þau öll.   

4.4 Niðurstöður 
 

4.4.1 Sex ára barn sem elst upp við samhliða máltöku 
 
Dulnefni stúlkunnar sem er að alast upp við samhliða máltöku er Birna, eins og fram 

kom í kafla 4.1. Birna var alveg ófeimin og fannst áhugavert hvað höfundur var að 

gera. Hún varð ekkert feimin þegar höfundur fór að sýna henni myndirnar og enn 

fremur sagðist hún hafa séð í dýragarði öll fyrirbærin á bullorðamyndunum. Hún 

mundi hins vegar ekki hvað þau hétu og leyfði höfundi að segja sér það. Birna þekkti 

allar myndirnar af raunorðunum. Af þeim sex raunorðum sem skoðuð voru (sjá í 

viðauka II) var Birna með þrjú rétt (ljón, tjöld og hundar) og af þeim sex bullorðum 

(sjá í viðauka II) sem skoðuð voru var Birna með eitt rétt (gór). Hún endurtekur 

eintölumyndir annara orða óbreytt nema orðið kjóll þar sem hún segir kjól í stað þess 

að segja kjólar, sem er rétt fleirtölumynd. 

 Ef niðurstöður úr könnun Birnu eru bornar saman við niðurstöður sex ára 

íslenskra barna kemur í ljós mikið samræmi. Sex ára íslensk börn svöruðu öll 100% 

rétt þegar þau áttu að mynda fleirtölu af hvorugkynsorðunum ljón og tjald, Birna 

myndaði rétta fleirtölu af báðum þessum orðum. 98,9% íslenskra barna mynduðu rétta 

fleirtölu af bullorðinu gór og það gerði Birna einnig. Aðeins 61,2% íslenskra barna 

mynduðu rétta fleirtölu af bullorðinu gaf en líkt og 38,8% barna þá endurtók Birna 

eintöluna óbreytta. Þegar sex ára íslensk börn áttu að mynda fleirtölu af 

karlkynsorðinu hundur voru þau öll með rétta fleirtölumynd og það var Birna líka. 

Hins vegar var Birna ekki með fleirtölumyndina af orðinu kjóll rétta þrátt fyrir að 

97,4% 6 ára íslenskra barna hafi verið með hana rétta. Líkt og sést á töflu 1 þá sagði 

Birna kjól í stað þess að segja kjólar, það að Birna hafi ekki endurtekið 

eintölumyndina óbreytta bendir til þess að reglan sem þarf til að mynda fleirtölu af 
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orðinu kjóll sé ekki langt undan hjá henni. Þegar íslensku börnin mynduðu fleirtölu af 

karlkynsorðinu bíkur voru 70,7% með rétta fleirtölu en líkt og Birna voru 22,3% 

barna sem endurtóku eintöluna óbreytta. 63,3% barnanna voru með rétta 

fleirtölumynd af orðinu tór en 32,4% endurtók eintöluna óbreytta líkt og Birna gerði. 

49,7% íslensku barnanna myndaði rétta fleirtölu af kvenkynsorðinu sól. Af þeim  

frávikum sem komu fram voru langflest eða 32,8% barna sem bættu við –ar endingu. 

Það gerði Birna hins vegar ekki heldur endurtók hún eintöluna óbreytta líkt og 16,4% 

barna gerðu. Aðeins 32,8% íslenskra barna hafði rétta fleirtölu fyrir orðið sög. Birna 

endurtók eintöluna óbreytta líkt og 22,8% barna gerðu. Ekkert sex ára íslenskt barn 

hafði rétta fleirtölumynd fyrir bullorðið frímun en flest eða 52,8% endurtóku 

eintöluna óbreytta líkt og Birna gerði. Aðeins 5,9% barnanna höfðu rétta fleirtölu fyrir 

bullorðið röl en algengast var að þau endurtækju eintöluna óbreytta en það gerðu 34% 

barnanna og Birna gerði það einnig. 

 Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að Birna sem er að alast upp við 

samhliða máltöku sé á svipuðu stigi þegar kemur að fleirtölumyndun og eintyngdir 

íslenskir jafnaldrar hennar. Svör Birnu eru í samræmi við svör sumra sex ára íslenskra 

barna. Höfundur tók hins vegar eftir tveimur frávikum, annars vegar karlkynsorðið 

kjóll og hins vegar kvenkynsorðinu sól. Ef miðað er við svör Birnu við öðrum orðum 

bjóst höfundur við að orðið kjóll ætti ekki að vefjast fyrir henni. Að sama skapi mætti 

búast við því að Birna myndi bæta við –ar endingu á orðið sól líkt og flest 6 ára 

íslensk börn gerðu sem ekki höfðu fleirtölumyndina rétta. Samt sem áður er þetta 

fráviki í samræmi við önnur frávik í fleirtölumyndun Birnu, þ.e.a.s. hún endurtekur 

eintölumyndina óbreytta. 
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Birna 
Hvorugkyn 

  Eintala Fleirtala Svar barns 
Raunorð ljón ljón ljón 
  tjald tjöld tjöld 
Bullorð gór gór gór 
  gaf göf gaf 

Karlkyn 
  Eintala Fleirtala Svar barns 
Raunorð hundur hundar hundar 
  kjóll kjólar kjól 
Bullorð bíkur bíkar bíkur 
  tór tórar tór 

Kvenkyn 
  Eintala Fleirtala Svar barns 
Raunorð sól sólir sól 
  sög sagir sög 
Bullorð frímun frímanir frímun 
  röl ralir röl 

 
Tafla 1. Niðurstöður úr könnun Birnu á fleirtöluprófi. 

4.4.2 Sex ára barn sem elst upp við máltöku viðbótarmáls 
 
Eins og fram kom í kafla 4.1 þá er Anna dulnefni stúlkunnar sem er að alast upp við 

máltöku viðbótarmáls. Anna er mjög hress stúlka og spjallaði við höfund áður en 

könnunin fór fram. Hún varð hins vegar frekar feimin og vör um sig þegar höfundur 

fór að sýna henni myndirnar og spyrja hvað væri á þeim. Þá dróg hún sig enn frekar 

til baka þegar kom að bullorðunum. Þetta er vert að hafa í huga þegar svör hennar eru 

borin saman við sex ára eintyngd íslensk börn. 

 Eins og fram kemur í töflu 2 þá þekkti Anna fjórar myndir (ljón, hund, kjól og 

sól) af þeim tólf sem höfundur sýndi henni. Af þessum fjórum kom aðeins fram ein 

rétt fleirtölumynd (hundar). Í fyrsta flokknum sem voru hvorugkynsorð myndaði 

Anna fleirtölu af öllum orðum þrátt fyrir að fleirtölumyndirnar hafi ekki verið réttar. 

Anna varð hins vegar feimnari þegar leið á könnunina og í næsta flokk sem voru 

karlkynsorð og síðasta flokknum sem voru kvenkynsorð myndaði hún aðeins fleirtölu 

af tveimur orðum af fjórum. Af þeim orðum sem Anna svaraði endurtók hún annað 

hvort eintöluna óbreytta eða bætti við –ar endingu. 

 Ef svör Önnu eru borin saman við niðurstöður sex ára íslenskra barna sést 

fljótlega að ekki er mikið samræmi. Niðurstöður Önnu eru hins vegar meira í 
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samræmi við niðurstöður sumra fjögurra ára íslenskra barna. Öll sex ára íslensk börn 

mynduðu rétta fleirtölu af orðinu ljón, 97,9% fjögurra ára barna mynduðu rétta 

fleirtölu af orðinu ljón en þau 2,1% barna sem ekki höfðu rétta fleirtölu bættu við –ar 

endingu líkt og Anna gerði. 98,9% sex ára barna mynduðu rétta fleirtölu af bullorðinu 

gór en 88,2% fjögurra ára barna höfðu rétta fleirtölu fyrir orðið. Anna bætti við –ar 

endingu líkt og 9,6% fjögurra ára barna gerðu. Öll sex ára börn og 93,6% fjögurra ára 

barna höfðu rétta fleirtölu fyrir orðið hundur, það hafði Anna einnig. Anna gat ekki 

myndað fleirtölu af orðunum kjóll og bíkur. Hún endurtók eintölumyndina óbreytta 

fyrir orðið tór en það gerðu einnig 50,3% fjögurra ára barna og 32,4% sex ára barna. 

Anna myndaði ekki fleirtölu af bullorðunum frímun og röl. Hún bætti við –ar endingu 

á orðið sól líkt og 35,8% fjögurra ára barna gerðu og 32,8% sex ára barna. Anna 

endurtók eintöluna óbreytta fyrir orðið sög en það gerðu einnig 37,6% fjögurra ára 

barna og 22,8% sex ára barna. 

 Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að Anna sem á pólska foreldra 

og er að alast upp við máltöku viðbótarmáls á Íslandi sé á svipuðu stigi í 

fleirtölumyndun og sum íslensk börn sem eru tveimur árum yngri. 

 

Anna 
Hvorugkyn 

  Eintala Fleirtala Svar barns 
Raunorð ljón ljón ljónar 
  tjald tjöld tjald 
Bullorð gór gór górar 
  gaf göf gaf 

Karlkyn 
  Eintala Fleirtala Svar barns 
Raunorð hundur hundar hundar 
  kjóll kjólar - 
Bullorð bíkur bíkar - 
  tór tórar tór 

Kvenkyn 
  Eintala Fleirtala Svar barns 
Raunorð sól sólir sólar 
  sög sagir sög 
Bullorð frímun frímanir - 
  röl ralir - 

 
Tafla 2. Niðurstöður úr könnun Önnu á fleirtöluprófi. 
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4.4.3 Niðurstöður Birnu og Önnu bornar saman  
 

Eins og áður hefur komið fram þá tóku tvær stúlkur, Birna og Anna, þátt í könnun á 

fleirtölumyndun. Birna gat myndað rétta fleirtölu fyrir 4 orð af 12 en Anna gat 

myndað rétta fleirtölu fyrir 1 orð af 12. Báðar stúlkurnar gera mikið af því að 

endurtaka eintölumyndina óbreytta. Birna endurtekur eintöluna óbreytta fyrir öll 

bullorðin. Það bullorð sem hún hafði rétta fleirtölumynd fyrir var orðið gór en orðið 

er eins í eintölu og fleirtölu. Anna alhæfir eintölumynd tveggja bullorða, gaf og tór, 

en bætir –ar endingu við orðið gór. Birna endurtekur einnig eintöluna óbreytta fyrir 

orðin sól og sög. Anna gerir það einnig þegar hún myndar fleirtölu af orðinu sög en 

hún bætir hins vegar við –ar endingu á orðið sól. Anna bætir einnig við –ar endingu á 

orðið ljón. Birna alhæfir eintölumyndina óbreytta oftar en Anna. Hins vegar svarar 

Anna aðeins 8 orðum af 12 en Birna svarar öllum 12 orðunum. Anna bætir við –ar 

endingu á þrjú orð en Birna gerir það ekki. 

 Erfitt er að alhæfa þessar niðurstöður þar sem könnunin náði aðeins til tveggja 

tvítyngdra barna. Önnur var einnig mjög feimin í prófinu og gæti verið að 

prófunaraðstæður hafi þar haft áhrif á. 
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5. Lokaorð 
 
Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að kynna tvítyngi og tvær mismunandi gerðir 

þess, bæði samhliða máltöku og máltöku viðbótarmáls tvítyngdra barna. Ég vona að 

lesendur hafi haft gagn og gaman af og hafi öðlast meiri skilning á þessum 

mismunandi gerðum tvítyngis.  

 Það er nokkuð ljóst að rannsóknir bæði á máltöku barna og á heilanum skipta 

miklu máli þegar kemur að því að rannsaka og skoða tvítyngi. Sú kenning að menn 

gangi í gegnum máltökuskeið í bernsku og fæðist með ákveðna málfræðikunnáttu 

útskýrir hvers vegna börn eiga auðveldara með að læra annað mál en fullorðnir 

einstaklingar og þá staðreynd að hæfni barna til að læra annað tungumál minnkar eftir 

að barn hefur náð u.þ.b. sjö ára aldri.  

 Könnun þar sem fleirtala tveggja tvítyngdra stúlkna var skoðuð bendir til að 

tvítyngdir einstaklingar sem alast upp við samhliða máltöku standi sig betur þegar 

kemur að fleirtölumyndun í íslensku en börn sem alast upp við máltöku viðbótarmáls. 

Báðar stúlkurnar gera mikið af því að endurtaka eintölumynd orða óbreytta ef þær 

hafa ekki fleirtölumynd fyrir orðið. Önnur stúlkan bætir oft við –ar ending þar sem 

endingin á ekki við. Stúlkurnar áttu einnig báðar erfitt með að mynda fleirtölu af 

bullorðum. 
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Viðauki I. Orðalisti sem notaður var við prófun 
 
Öll orðin beygjast sterkt. 
 
Hvorugkynsorð: 
 
 

1. Ljón à ft. ljón  
2. Tjald à ft. tjöld 
3. Gór à ft. gór 
4. Gaf à ft. göf 

 
Karlkynsorð: 
 

5. Hundur à ft. hundar 
6. Kjóll à ft. kjólar 
7. Bíkur à ft. bíkur 
8. Tór à ft. tórar 

 
Kvenkynsorð: 
 

9. Sól à ft. sólir 
10. Sög à ft. sagir 
11. Frímun à ft. frímanir 
12. Röl à ft. ralir 
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Viðauki II. Svör stúlknanna 
 
Svör Birnu: 
 

1. Ljón à ljón 
2. Tjald à tvö tjöld 
3. Gór à tvö gór 
4. Gaf à gaf 
5. Hundur à  hundar 
6. Kjóll à tvö kjól 
7. Bíkur à tvö bíkur 
8. Tór à tvö tór 
9. Sól à sól 
10. Sög à tvö sög 
11. Frímun à frímun 
12. Röl à tvær röl 

 
Svör Önnu: 
 

1. Ljón  à tvær ljónar 
2. Tjald à tvær tjald 
3. Gór à górar 
4. Gaf à gaf 
5. Hundur à hundar 
6. Kjóll à ekkert svar 
7. Bíkur à ekkert svar 
8. Tór à tór 
9. Sól à tvær sólar 
10. Sög à tvær sög 
11. Frímun à ekkert svar 
12. Röl à ekkert svar 

 
 
 
 
 
 
 
	  


