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Ágrip 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að skoða umfang orðaforða tvítyngdra barna þar sem 

orðaforði eintyngdra barna er hafður til samanburðar. Í ritgerðinni verða jafnframt ræddar 

mismunandi skilgreiningar á tvítyngi og gerð grein fyrir tveimur mismunandi birtingamyndum 

þess, þ.e. annars vegar samhliða tvítyngi (e. simultaneous bilingualism) og hins vegar máltöku 

viðbótarmáls (e. successive bilingualism). Máltaka barna verður annars vegar skoðuð út frá 

eintyngdri máltöku og hins vegar út frá tvítyngdri máltöku. Enn þann dag í dag halda margir 

því fram að tvítyngi geti haft neikvæð áhrif á máltöku barna. Rannsóknir sem bera saman 

orðaforða eintyngdra- og tvítyngdra barna benda flestar til að tvítyngd börn séu seinni til máls 

sem hefur styrkt neikvæðar hugmyndir manna um tvítyngi og leitt til þess að tvítyngi er oft á 

tíðum ranglega tengt við málþroskaraskanir. Auk þess er því iðulega haldið fram að tvítyngd 

börn búi að fábrotnari orðaforða en eintyngd börn á sama aldri. Mikilvægi rannsókna á tvítyngi 

kristallast í þessu hugarfari. Með mikilvægi aukinna rannsókna á tvítyngi í huga verður 

orðaforðaprófið PPVT-4 lagt fyrir átta ára samhliða tvítyngda stelpu sem á íslensku og 

litháensku að móðurmáli og niðurstöður þeirrar könnunar bornar saman við fyrirliggjandi 

rannsóknarniðurstöður á tvítyngdum og eintyngdum íslenskum börnum. Niðurstöður 

könnunarinnar eru í samræmi við þær rannsóknarniðurstöður sem lagðar eru til grundvallar í 

ritgerðinni, þ.e. að tvítyngd börn séu lengur að byggja sér upp orðaforða en eintyngd börn auk 

þess sem þau búi yfir minni orðaforða í þeim aldurshópum sem voru til skoðunar. 
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Formáli 

Orðaforði tvítyngdra barna: Er munur á umfangi orðaforða eintyngdra og tvítyngdra barna 

raunverulega til staðar? er lokaverkefni til B.A.-prófs í almennum málvísindum á 

Hugvísindasviði Háskóla Íslands vorið 2017. Líkt og nafnið gefur til kynna mun undirrituð 

leitast við að kanna hvort raunverulegur munur sé á orðaforða eintyngdra- og tvítyngdra barna. 

Viðfangsefnið tvítyngi varð fyrir valinu þar sem höfundur er sjálfur tvítyngdur á dönsku og 

íslensku frá unga aldri. Það að menn greinir enn á um hvort tvítyngi hafi góð eða slæm áhrif á 

máltöku og framtíðarhorfur barna undirstrikar mikilvægi fleiri rannsókna og kannana á 

viðfangsefninu.   

Undirrituð vill þakka öllum þeim sem veittu stuðning við skrif þessarar ritgerðar. Ég vil  

sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum, Sigríði Sigurjónsdóttur, fyrir uppbyggilega handleiðslu 

og óþreytandi þolinmæði í minn garð og Hrafnhildi Ragnarsdóttur fyrir lán á PPVT-4 

orðaforðaprófinu. Ég vil þakka móður minni, Gyðu Hjartardóttur, fyrir góðar og gagnlegar 

athugasemdir og fyrir yfirlestur verksins í heild sinni og sambýlismanni mínum, Ragnari 

Sveinssyni, fyrir að hvetja mig til dáða og hafa óbilandi trú á mér. Tengdarföður mínum, Sveini 

Valgeirssyni, vil ég auk þess færa hjartans þakkir fyrir ómetanlega aðstoð og stuðning í námi 

mínu í almennum málvísindum. Án hans hjálpar hefði B.A.-prófið ekki orðið að veruleika. 
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1. Inngangur  

Kunnátta á tungumáli er lykill að mannlegum samskiptum og þar af leiðandi hornsteinn 

mannlegrar tilvistar. Tungumálið er enn fremur sterkasta verkfæri mannsins sem hann notar við 

allt sem á daga hans drífur. Sumir einstaklingar alast upp með eitt móðurmál en aðrir alast upp 

með tvö eða fleiri og er þá um tvítyngi, þrítyngi eða fjöltyngi að ræða en í þessari ritgerð verður 

eintyngi og tvítyngi eingöngu til umræðu. Margir alast upp með eitt móðurmál en tileinka sér 

annað tungumál seinna á lífsleiðinni og getur þá einnig verið um tvítyngi að ræða. Með auknum 

fólksflutningum á síðari árum hefur tvítyngdum einstaklingum fjölgað allstaðar í heiminum.  

Menn hafa mismunandi skoðanir á því hvort tvítyngi hafi jákvæðar eða neikvæðar afleiðingar 

fyrir einstaklinga og iðulega ber á þekkingarleysi í slíkri umræðu. Því er mikilvægt að rannsaka  

tvítyngi einstaklinga sem og tvítyngda máltöku barna í þeim tilgangi að stuðla að upplýstri 

umræðu. Í þessari ritgerð verður leitast við að gera máltöku eintyngdra barna skil til 

samanburðar við máltöku tvítyngdra barna og þar með varpa ljósi á það hvort tvítyngi sé 

almennt jákvætt eða neikvætt. Megininntak þessarar ritgerðar snýr að orðaforða barna og þá 

sérstaklega að orðaforða tvítyngdra barna. Gerð verður grein fyrir könnun á orðaforða átta ára 

gamallar tvítyngdrar stúlku, sem framkvæmd var sérstaklega fyrir þessa ritgerð, en könnunin 

var framkvæmd með það að leiðarljósi að finna út hvort tvítyngið hefði áhrif á umfang íslensks 

orðaforða hennar. Að endingu verða niðurstöður könnunarinnar bornar saman við niðurstöður 

annarra rannsókna sem liggja fyrir um orðaforða tvítyngdra barna á aldrinum sjö til níu ára 

annars vegar og eintyngdra barna á sjötta aldursári hins vegar. 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í 2. kafla verður máltöku barna gerð skil almennt. Kaflinn 

skiptist í þrjá undirkafla. Kafla 2.1 sem snýr að eldri rannsóknum á máltöku barna, kafla 2.2 þar 

sem kastljósinu er beint að nútíma rannsóknum á máltöku barna og kafla 2.3 sem fjallar um 

kenningu Lennebergs (1967) um markaldur í máltöku barna. Í 3. kafla verða mismunandi 

skilgreiningar á tvítyngi reifaðar og skiptist kaflinn í þrjá  undirkafla. Í kafla 3.1 verður máltöku 

tvítyngdra barna gerð skil til samanburðar við máltöku eintyngdra barna. Kafli 3.2 varpar ljósi 

á rannsóknir á máltöku tvítyngdra barna og í kafla 3.3 verður gerð grein fyrir tíðni tvítyngis í 

heiminum. Í 4. kafla er orðaforða gerð skil og skiptist hann í fjóra undirkafla. Í kafla 4.1 eru 

settar fram skilgreiningar á hugtökunum orð og málþroski, í kafla 4.2 er hugtakið orðaforði 

skilgreint, í kafla 4.3 er fjallað um það ferli sem flest börn ganga í gegnum við myndun 

orðaforða og í kafla 4.4 eru ræddar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á orðaforða barna. 
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Í 5. kafla verður könnuninni sem gerð var fyrir þessa ritgerð lýst og skiptist hann jafnframt í 

þrjá undirkafla. Í  kafla 5.1 er orðaforðaprófinu PPVT-4 gerð skil, kafli 5.2 inniheldur lýsingu 

á þátttakanda könnunarinnar. Í kafla 5.2 er auk þess gerð grein fyrir framkvæmd könnunarinnar 

og í kafla 5.3 verða niðurstöður könnunarinnar birtar, þær skoðaðar og bornar saman við þær 

niðurstöður sem teknar eru saman annars vegar í kafla 3.3 og hins vegar í kafla 4.4.  

 

 

2. Máltaka barna  

Til þess að hægt sé að gera viðfangsefni þessarar ritgerðar tæmandi skil verður ekki hjá því 

komist að fjalla lítillega um máltöku barna almennt. Máltaka er hugtak sem nær yfir ferlið sem 

öll börn feta þegar þau tileinka sér móðurmál sitt í barnæsku (Sigríður Sigurjónsdóttir 

2013:107). Hér á eftir verður gerð grein fyrir nútíma- og  eldri rannsóknum á máltöku barna 

auk kenningarinnar um markaldur í máli. Kaflanum er skipt í þrjá undirkafla: kafli 2.1 fjallar 

um eldri rannsóknir á máltöku barna, kafli 2.2 fjallar um nútíma rannsóknir og að endingu tekur 

kafli 2.3 fyrir kenningu Lennebergs (1967) um markaldur í máli.    

 

2.1 Eldri rannsóknir  

Menn hafa lengi vel velt fyrir sér eðli máltöku barna. Fræðimenn með mismunandi bakgrunn 

hafa skoðað spurningar sem tengjast máltöku barna, t.d. má nefna að hinn alkunni 

heimspekingur Descartes sagði að hæfni manna til máls væri eitt af því sem greindi menn frá 

vélum og skepnum (Cowie, 2008). Máltökurannsóknir voru lengi vel taldar óhentugar til að 

varpa ljósi á eðli tungumála þrátt fyrir áhuga manna á borð við August Schleichers og Charles 

Darwins um miðbik 19. aldar. Það var ekki fyrr en fræðimaðurinn Noam Chomsky setti fram 

kenningu sína um meðfæddan málhæfileika manna um miðbik 20. aldarinnar að kastljós 

málfræðinga fór að beinast að máltökurannsóknum (Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:119).  

19. öldin markar í raun upphaf þess að litið var á máltöku barna sem fræðilegt viðfangsefni. 

Þeir fræðimenn sem gáfu viðfangsefninu gaum voru aðallega málfræðingar sem fengust við 

söguleg málvísindi. Þeir töldu að rannsóknir á máltöku barna myndu vera góður vitnisburður 

um málbreytingar og þróun tungumála. Þýskur málfræðingur að nafni August Schleicher 
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rannsakaði mál barna sinna og birti niðurstöður rannsókna sinna árin 1861 og 1865. Einnig má 

nefna að hinn víðkunni vísindamaður Charles Darwin rannsakaði mál barna sinna með það að 

leiðarljósi að gera tilurð mannlegs máls góð skil (Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:119). 

Rannsóknir á máltöku barna eru þýðingarmiklar þegar kemur að því að leita uppruna 

málbreytinga og þróunar tungumála. Þeir sem fást við rannsóknir á málbreytingum ganga út frá 

því að uppruna málbreytinga sé að finna í máltökuferli barna, þ.e. börn mistúlka máláreitið og 

byggja upp öðruvísi reglur en fyrri kynslóðir. Þess vegna er óhjákvæmilegt að athygli 

fræðimanna beinist annars vegar að því málumhverfi sem barnið elst upp við og hins vegar að 

barninu sjálfu. Þá er átt við að skoða það mál sem barnið heyrir og sem er jafnframt grundvöllur 

máltökunnar og þeirrar hæfni sem barnið býr að til að taka málið (Margrét Guðmundsdóttir 

2008:43). Þegar kemur að öllum þroska barna þá þurfa þau að vera í mannlegum samskiptum 

og umgangast annað fólk. Þrátt fyrir að hæfileiki manna til máls sé meðfæddur á þetta við um 

máltökuna eins og annan þroska. Börn þurfa að umgangast aðra því í raun má segja að þau læri 

það sem fyrir þeim er haft, þ.e. þau verða að hafa góðar málfyrirmyndir og heyra málið í 

umhverfi sínu (Sigurður Konráðsson 2000:153).  

Þrátt fyrir að farið væri að líta á máltöku barna sem fræðilegt viðfangsefni á 19. öld þá hófust 

markvissar rannsóknir á máltöku ekki fyrr en um miðbik 20. aldar (sjá t.d. Sigríði 

Sigurjónsdóttur 2013:119). Þær rannsóknir sneru að eðli máltökunnar og spurningunni um það 

hvort málhæfni manna væri í raun hæfni sem er manninum í blóð borin líkt og kenning Noam 

Chomskys kveður á um. Kenning hans hafði þau áhrif að fræðimönnum, sem lögðu stund á 

rannsóknir á máltöku, varð ljóst að málkunnáttan felur ekki einungis í sér kunnáttu í að setja 

hljóð og orð í rétt samhengi heldur væri málkunnáttan einnig grundvöllur þess að geta byggt 

upp setningar. Því má segja að á þessum tímapunkti hafi fræðimenn hætt að líta á málið í 

einangruðum einingum, þ.e. sem einangruð hljóð og orð og hófu að líta á málkerfið sem eina 

heild (Cowie, 2008).  

Kenning Chomskys um algildismálfræði (e. Universal Grammar) og líffræðilegar forsendur 

máls leiddi til þess að rannsóknir á máltöku barna voru settar á hærri stall og fengu þar með 

nýtt hlutverk, þ.e. að draga algildismálfræðina fram í dagsljósið. Ef menn búa að ákveðinni 

áskapaðri málfræðiþekkingu þá ætti hún að setja svip sinn á mál barna allt frá fæðingu. Þeir 

málfræðingar sem leggja stund á máltökurannsóknir leggja því upp með að lýsa máli barna og 

þeim stigum málþroska sem nær öll börn ganga í gegnum. Auk þess reyna þeir eftir fremsta 

megni að leggja sitt á vogarskálarnar til að stuðla að þróun almennrar málfræðikenningar. Þeir 
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leitast enn fremur við að komast að því hvað máltaka barna segir um algildismálfræðina og 

kanna hvort það eigi að endurskoða kenningar um hana út frá rannsóknarniðurstöðum (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2013:119-120). 

 

2.2 Nútíma rannsóknir 

Nútíma rannsóknir á máltöku barna bera þess merki hve flókið ferli máltakan er en samt svo 

einfalt og sjálfvirkt. Þrátt fyrir að tungumálið sé flókið kerfi tákna og reglna ná yfirleitt allir 

heilbrigðir einstaklingar áreynslulaust góðum tökum á móðurmáli sínu á nokkrum árum. Því 

hefur aðalspurningin verið og jafnframt sú spurning sem er rauði þráðurinn í öllum nútíma 

rannsóknum á máltöku barna: Hvernig ná börn jafn góðum tökum á tungumálum og raun ber 

vitni þrátt fyrir ófullkomleika máláreitis umhverfisins? (Cowie, 2008; Sigríður Sigurjónsdóttir 

2013:108-109).  

Hinn virti fræðimaður Noam Chomsky leitaðist við að svara ofangreindri spurningu. Á sjötta 

og sjöunda áratug síðustu aldar setti hann fram kenningu um meðfæddan málhæfileika manna 

en kenning hans er ein sú þekktasta innan fræðasviðsins. Samkvæmt kenningu hans fæðast börn 

ekki sem óskrifað blað heldur koma þau í þennan heim með ákveðna áskapaða 

málfræðiþekkingu sem er sameiginleg öllum tungumálum heims; svokölluð algildismálfræði 

sem er meðal þeirra viðfangsefna sem málkunnáttufræðingar kljást við (Sigríður Sigurjónsdóttir 

2013:108-109).  

Chomsky líkt og aðrir málkunnáttufræðingar er þeirrar skoðunar að algildismálfræðin sé 

börnum til fulltingis í því ferðalagi sem þau feta við uppbyggingu málkerfis síns. Í upphafi voru 

margir á öndverðum meiði við kenningu Chomskys og því samsinntu ekki allir hugmyndum 

hans en aukin þekking manna á starfsemi heilans og á erfðafræði hefur rennt frekari stoðum 

undir kenningu hans. Þó svo að á meðal málkunnáttufræðinga sé þessi meðfæddi málhæfileiki 

manna í hávegum hafður er þeim fullljóst að fleira þarf til þegar kemur að máltöku barna 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:107).  

Börn sem lifa og hrærast í eðlilegum samskiptum við aðra á máltökuskeiði læra að tala (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2001). Flestir fræðimenn sem staðið hafa að rannsóknum á máltöku barna eru 

sammála um að maðurinn fæðist með áskapaða hæfni til máltöku. Menn deila aftur á móti um 

hversu mikið vægi þessi meðfæddi málhæfileiki hafi í máltökunni. Hvítvoðungar hafa getu til 
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að greina á milli mismunandi hljóðana, t.d. greina þau á milli raddaðs /b/ og óraddaðs /p/ strax 

eftir fæðingu. Þetta er svokölluð flokkamiðuð talskynjun barna (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á heyrnarlausum börnum bera þess einnig merki hve sterk 

málhvöt manna er. Rannsóknir sýna að ef heyrnarlausum börnum er ekki kennt táknmál 

heyrnarlausra þróa þau með sér sitt eigið táknmál. Táknmál þeirra lúta sömu algildislögmálum 

og önnur tungumál heims. Það að menn fæðist með hæfileika til máls auðveldar fræðimönnum 

að gera grein fyrir því hvernig börn sem geta ekki hneppt úlpunni sinni geta náð góðu valdi á 

flóknum málfræðireglum móðurmálsins (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001).       

Hlutverk tungumálsins felst ekki einungis í því að vera tæki sem barnið notar til samskipta 

heldur gegnir það einnig lykilhlutverki í þroska barnsins, einkum og sér í lagi þegar kemur að 

þróun vitsmunaþroska (Birna Arnbjörnsdóttir 2008:18). Vitsmunaþroskinn er undirstaða 

lestrarkunnáttu og óhlutlægrar hugsunar. Hann  er  jafnframt undirstaða þess að börn þrói með 

sér færni til að ná tökum á hugtökum og greiningu orða eftir hlutverki þeirra innan setningar. 

Samkvæmt Snow o.fl. (1992), Bialystok (1992) og Bialystok og Martin (2004) þá er þessi þróun 

samskonar þegar kemur að vitsmunaþroska tvítyngdra- og fleirtyngdra barna.  

Tauga- og þroskasálfræðingum ásamt hugfræðingum kemur saman um að á kynþroskaaldrinum 

verði mikilvæg þroskabreyting sem geti auk þess haldið áfram fram á fullorðinsárin 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2011:79-80). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á þróun heilans og 

miðtaugakerfisins sýna að kynþroskaskeiðið markar upphaf margskonar þroska og miklar 

breytingar verða á svæðum heilans sem sjá um stjórn á hugarferlum (sjá t.d. Khun og Franklin, 

2006). Þær þroskabreytingar sem eiga sér stað á unglingsárunum margfalda þá færni sem 

heilinn býr yfir til úrvinnslu- og skipulags, auk þess sem þessi þroskakippur gerir unglingum 

kleift að skilja, bera saman og tengja saman fleiri afstæð fyrirbæri, sjónarhorn og hugmyndir. 

Þar fyrir utan skapa þær bæði tilefni og forsendur fyrir notkun tungumálsins í nýjum hlutverkum 

og við fjölbreyttari aðstæður en áður. Þessar þroskabreytingar gera unglingum jafnframt kleift 

að tileinka sér sértækari, flóknari og blæbrigðaríkari orðaforða.  

Nýlegar rannsóknir gefa þó til kynna að þessi þroski á vitsmunum nái ekki til allra unglinga 

heldur sé hann háður þeirri örvun sem málhafinn fær í málumhverfi sínu (sbr. Kuhn og Franklin, 

2006). Auk lífsreynslu, þroska, þekkingar og almennrar menntunar sýna margar rannsóknir að 

með hækkandi aldri verði lestur og reynsla af ritmáli sífellt meiri uppspretta aukins orðaforða 

og framfara í orðræðu, ekki síst í rituðu máli (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2011:79-80). Þegar 
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nemendur eru komnir í efri bekki grunnskóla eru nær allir nemendur orðnir nægilega vel að sér 

í lestri og ritmáli til þess að hægt sé að telja sem svo að þeim séu allir vegir færir þegar kemur 

að því að miðla og læra í gegnum lestur og ritun upp á eigin spýtur. Rannsóknir sem 

framkvæmdar voru erlendis benda til að orðaforði meðalbarns vaxi mikið á unglingsárunum og 

að fjöldi nýrra tegunda orða bætist við (sá t.d. Ravid, 2006). Rannsókn Hrafnhildar 

Ragnarsdóttur frá árinu 2007, auk fleiri rannsókna, renna frekari stoðum undir þá tilgátu að 

vænta megi mikilla framfara á aldursbilinu 11 ára og upp á fullorðinsárin. Margt bendir til þess 

að orðaforðinn sé sá þáttur málþroskans sem er í hvað mestum blóma á unglingsárunum (sjá 

t.d. Bloom, 2000) auk þess sem unglingsárin sé kjörtími þegar kemur að þjálfun flókinnar 

textagerðar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2011:79-80).  

 

2.3 Markaldur í máli 

Árið 1967 setti Eric Lenneberg fram kenningu um markaldur í máli (e. critical period). 

Samkvæmt kenningu hans eru mönnum sett ákveðin tímamörk í máltöku, þ.e. að máltakan þurfi 

að eiga sér stað áður en börn komast á unglingsaldur (sbr. Sigríði Sigurjónsdóttur 2013:112-

113). Kenning Lennebergs sneri eingöngu að máltöku eintyngdra barna. Þau rök sem 

Lenneberg notaði til að renna stoðum undir kenningu sína voru tvennskonar (Johnson og 

Newport 1989:61-63). Í fyrsta lagi vísaði hann í rannsóknarniðurstöður sem kváðu á um að 

máltakan gæti einungis átt sér stað á barnsaldri. Þó er vert að minnast á að á þeim tíma sem 

hann setur fram kenningu sína þá höfðu ekki neinar rannsóknir verið framkvæmdar á 

einstaklingum sem ekki höfðu fengið það máláreiti sem er nauðsynlegt að fá á máltökuskeiði 

til að eðlileg máltaka geti átt sér stað, sjá t.d. rannsókn Curtiss (1977) á Genie. Hann notaði því 

sem rök fyrir kenningu sinni ýmsar óbeinar sannanir. Nefna má að hann vísaði til þess að munur 

er á bataferli fullorðnar manneskju annars vegar og barns hins vegar eftir málstol. Í öðru lagi 

þá taldi hann að heili mannsins byggi að ákveðinni aðlögunarhæfni sem er til staðar á unga aldri 

en minnkar með aldrinum uns hún svo gott sem hverfur þegar á fullorðinsárin er komið. Þetta 

notaði hann sem rök fyrir markaldri í máli. Lenneberg taldi þessa hæfni taugafræðilega og sagði 

að þegar heili manna næði fullum þroska væri hann búinn að missa þann sveigjanleika og þá 

getu til að endurskipuleggja starfsemi sína sem er undirstaða þess að geta lært tungumál. Þó svo 

að sumir fræðimenn hafi dregið í efa þann tímaramma sem Lenneberg lagði til fyrir máltöku þá 

er kenning hans um markaldur enn í fullu gildi (Johnson og Newport 1989:61-63).  
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Ýmsar rannsóknir á máltöku barna, sem ekki bjuggu við eðlilegt máláreiti í æsku, renna stoðum 

undir kenningu Lennebergs um markaldur í máli. Til að mynda má nefna tilfelli Geniar (sbr. 

Curtiss 1977). Þegar  hún fannst var hún á þrettánda aldursári. Hún fékk ekki það máláreiti sem 

börn þurfa að fá á máltökuskeiði til þess að byggja upp málkerfi sitt. Það að Geniu skorti nær 

alla málfræðihæfni eftir sjö ára endurhæfingu, sérstaklega þegar litið er til uppbyggingar 

setninga og beygingarfræði, virðist benda til þess að kenning Lennebergs eigi við rök að styðjast 

(Johnson og Newport 1989:61-63).  

Rannsóknir Newport (1984) og Newport og Supalla (1987) á máltöku heyrnarlausra barna 

sýndu einnig að samhliða hækkandi aldri minnkaði geta barna til að læra móðurmál sitt. Í 

rannsókn sinni skiptu þeir þátttakendunum upp í þrjá hópa eftir því á hvaða aldri málhafarnir 

voru þegar þeir komust fyrst í tæri við táknmál. Fyrst var það hópur einstaklinga sem lærði 

táknmál frá fæðingu (e. native learners), næst var það hópur þeirra einstaklinga sem lærði 

táknmálið á aldursbilinu fjögra til sex ára (e. early learners) og að endingu var það hópur þeirra 

einstaklinga sem lærðu táknmál eftir að tólf ára aldri var náð eða seinna (e. late learners). 

Rannsókn þeirra sýnir að kenning Lennebergs stenst ekki að fullu (Johnson og Newport 

1989:61-63). Í fyrsta lagi hélt Lenneberg því fram að börn misstu alla getu til að nema 

móðurmál sitt þegar ákveðnum aldri væri náð en rannsóknarniðurstöður þeirra Newport og 

Supalla (1987) sýndu hins vegar fram á að í stað þess að getan til máls hyrfi skyndilega 

minnkaði hún jafnt og þétt samhliða hækkandi aldri. Í öðru lagi er mikilvægt að undirstrika að 

jafnvel þó að þau börn sem lærðu móðurmál sitt eftir að vera komin á unglingsaldur hafi ekki 

náð jafn góðum tökum á móðurmálinu og jafnaldrar þeirra sem námu móðurmálið frá fæðingu 

þá var það ekki svo að tungumálanámið væri algjör ógerningur fyrir þau börn. Þessi staðreynd 

afskrifar öfgafyllstu túlkanir á kenningu Lennebergs um markaldur í máli. 

Kenning Lennebergs stenst þó í megindráttum því nútímarannsóknaniðurstöður benda til að 

börn hefji máltöku á síðustu vikum meðgöngu, þ.e. þegar fóstrið byrjar að heyra í móðurkviði 

og máltöku ljúki ekki fyrr en einstaklingurinn er kominn á kynþroskaskeið eða seinna. 

Rannsóknir benda til að barn geti orðið fullnuma í móðurmáli sínu þurfi máltakan að fara fram 

fyrir u.þ.b. sjö ára aldur. Rannsóknir sem gerðar voru á kínverskum og kóreskum innflytjendum 

í Bandaríkjunum sýndu að strax við sjö ára aldur fer hæfni barna til að ná valdi á ákveðnum 

beygingar- og setningafræðilegum atriðum hratt minnkandi þótt ekki lokist fyrir þennan 

hæfileika fyrr en við kynþroskaaldur sem sýnir að kenning Lennebergs á við rök að styðjast 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:114-117: Johnson og Newport, 1989).  
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Til að draga saman aðalatriði þessa kafla er hægt að segja að nýlegar rannsóknir renni stoðum 

undir kenningu Lennebergs um markaldur í máli þó svo að þær styðji ekki kenningu hans um 

eitt óslitið næmiskeið í máli og að getan til tungumálanáms hverfi skyndilega þegar ákveðnum 

aldri er náð heldur að um sé að ræða samhliða hniggnun háða aldri.  

 

 

3. Tvítyngi  

Til eru margar mismunandi skilgreiningar á hugtakinu tvítyngi og eru þær háðar mismunandi 

forsendum. Þessi kafli mun veita innsýn í hugtakið tvítyngi, máltöku tvítyngdra barna og tíðni 

þess. Kaflanum er skipt niður í þrjá undirkafla. Fyrst er kafli 3.1 þar sem stiklað verður á stóru 

hvað varðar mikilvægar skilgreiningar ýmissa fræðimanna á tvítyngi. Máltöku tvítyngdra barna 

verður gerð skil í kafla 3.2. Að endingu í kafla 3.3 verður gerð grein fyrir tíðni tvítyngis í 

heiminum í dag. 

 

3.1 Skilgreiningar á tvítyngi 

Fyrstu tvítyngisrannsóknirnar litu dagsins ljós á fyrri hluta 20. aldar og hafa rannsóknir á 

viðfangsefninu verið stundaðar með markvissum hætti síðustu áratugina (Þórdís Gísladóttir 

2004:144-145). Viðfangsefnið höfðar til víðfeðms hóps fræðimanna og því hafa fræðimenn úr 

ýmsum áttum lagt stund á tvítyngisrannsóknir. Árið 1933 gaf formgerðarsinninn Leonard 

Bloomfield út rit um tvítyngi og varð hann því einna fyrstur til að skrifa um tvítyngi. Samkvæmt 

skilgreiningu Bloomfields þurfti viðkomandi að búa að kunnáttu í báðum málum, til jafns við 

innfædda málnotendur, til að vera skilgreindur sem tvítyngdur. Bloomfield var bersýnilega 

einkar vandlátur þegar kom að skilgreiningu hugtaksins. Ef skilgreiningu hans er fylgt til hlítar 

getur því reynst þrautinni þyngri að finna einstakling sem fellur undir þá skilgreiningu. Annar 

brautryðjandi, Uriel Weinreich, gaf út rit árið 1953. Í ritinu leitaðist hann við að varpa ljósi 

tvítyngismál í Sviss út frá sjónarhorni sálfræði og félagsmálfræði. Skilgreining hans á tvítyngi 

var á þann veg að tvítyngd manneskja er manneskja sem notar tvö tungumál á víxl. Í 

skilgreiningu hans fólust því engar ákveðnar kröfur til kunnáttu málhafans í hvoru máli fyrir 
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sig auk þess sem enginn tímarammi er settur á það hvenær einstaklingur nemur málin til að falla 

undir skilgreininguna (Þórdís Gísladóttir 2004:144-145).  

Tvítyngisfræðingar nútímans hafa nær allir hafnað kenningu Bloomfields og ganga þeir 

almennt ekki út frá því að tvítyngdur einstaklingur þurfi að vera jafnvígur innfæddum málhafa 

í báðum tungumálum til að teljast tvítyngdur (Þórdís Gísladóttir 2004:144-147). Weinreich var 

frumkvöðull innan hins fræðilega heims tvítyngisrannsókna en fáir höfðu lagt stund á 

rannsóknir á tvítyngi áður en Weinreich kom fram með sína kenningu. Þó er vert að tilgreina 

dagbók sem Werner F. Leopold hélt á árunum 1939 til 1949. Í dagbókinni fjallar hann um 

málþroska dóttur sinnar sem var tvítyngd í þýsku og ensku. Einnig ber að nefna Einar Haugen 

(1953) sem rannsakaði mál norskra innflytjenda í Bandaríkjunum. Á síðustu áratugum hafa 

tvítyngisrannsóknir eflst og eftirmenn þessara fræðimanna, sem rannsökuðu tvítyngi, urðu 

margir.  

Fræðimenn skoða tvítyngi ýmist sem samfélagslegt fyrirbæri eða einstaklings fyrirbæri (Þórdís 

Gísladóttir 2004:145-146). Lönd og samfélög eru mörg hver tví- eða margtyngd og hægt væri 

að færa rök fyrir þvi að þetta ætti við um nær öll lönd í vissum skilningi. Það er þó háð afstöðu 

stjórnvalda til tungumála þegna sinna hverju sinni. Eins og komið hefur fram hafa margar 

skilgreiningar verið settar fram um tvítyngi og skemmst er frá því að segja að fræðimönnum 

ber ekki saman um skilgreiningu tvítyngis sem einstaklingsfyrirbæris. Þorri manna lítur á það 

sem forsendu þess að einstaklingur falli undir skilgreiningu tvítyngis að hann tali bæði málin 

til jafns við eintyngdan einstakling, í hvoru máli um sig, líkt og Bloomfield (1933) hélt fram. 

Nú á dögum líta fræðimenn þó ekki á það sem forsendu fyrir tvítyngisskilgreiningunni eins og 

fram hefur komið.  

Samkvæmt Þórdísi Gísladóttur (2004:146-147) er hægt að flokka algengustu skilgreiningar 

fræðimanna á tvítyngi í fjóra flokka sem miðast við það sjónarmið sem fræðimennirnir líta 

tvítyngið. Fyrsti flokkurinn er upprunaviðmið en þar er gerð krafa um að einstaklingurinn læri 

tvö tungumál samtímis í uppvexti. Næsti flokkur er kunnáttuviðmið þar sem tvítyngi er mælt á 

ákveðnum kvarða, þ.e. einstaklingur sem fellur undir skilgreiningu tvítyngis getur verið allt frá 

því að vera með litla þekkingu í málunum til þess að vera búinn að læra málin til hlítar. Þriðji 

flokkurinn er notkunarviðmið þá er tungumálageta einstaklingsins skoðuð í ólíkum aðstæðum 

út frá kröfum samfélagsins til málgetu einstaklinga. Að lokum er flokkurinn viðhorfsviðmið en 
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þar eru ýmist viðhorf einstaklingsins sjálfs og sjálfsmynd hans eða þau viðhorf sem aðrir bera 

til einstaklingsins notuð til grundvallar skilgreiningar tvítyngds einstaklings. Þá getur annað 

hvort verið að viðkomandi skilgreini sig sjálfan sem tvítyngdan eða að aðrir skilgreini 

viðkomandi sem slíkan.      

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt gera grein fyrir muni á tvítyngi barna í máltöku annars 

vegar og tvítyngi fullorðinna sem tileinka sér mál seinna á lífsleiðinni hins vegar (Birna 

Arnbjörnsdóttir 2008:18). Samkvæmt grein Þórdísar Gísladóttir (2004) er talað um samhliða 

tvítyngi (e. simultaneous bilingualism) þegar barn er tvítyngt á máltökuskeiði; þá lærir barnið 

bæði tungumálin jöfnum höndum en svo er talað um máltöku viðbótarmáls (e. successive 

bilingualism) þegar einstaklingur nemur annað tungumálið þegar það hefur þegar numið hitt. 

Þeir sem eru marg- og tvítyngdir eru oft málhafar innan minnihlutahóps sem tilheyrir ákveðnu 

málsamfélagi og þurfa því að læra það mál sem er ríkjandi innan þess þjóðfélags og þá er oft 

um máltöku viðbótarmáls að ræða (Cenoz, 2013). Innflytjendur eru iðulega tví- eða 

margtyngdir og ná þeir oft á tíðum færni í seinna málinu sem er áþekk getu þeirra í 

móðurmálinu. Þessi ritgerð skoðar eingöngu samhliða tvítyngi.  

 

3.2 Máltaka tvítyngdra barna 

Máltaka eintyngdra- og tvítyngdra barna er ekki alveg eins háttað og því er mikilvægt að gera 

greinarmun þar á. Samkvæmt Larsen-Freeman (2002) má rekja upphaf rannsókna á máltöku 

tvítyngdra barna sem sérstaks fræðasviðs aftur til tímabilsins 1960 til 1970 (Dörnyei 2009:18). 

Í þessu samhengi er iðulega vísað til tímamótagreina tveggja fræðimanna annars vegar Pit 

Corders og hins vegar Larry Selinkers. Grein Corders ber heitið The Significance of Learners 

Errors og kom út árið 1967 og grein  Selinkers ber nafnið Interlangual og kom út árið 1972. 

Rannsóknir þeirra beggja, ásamt fleiri samtímarannsóknum, lögðu áherslu á kerfisbundið eðli 

máltöku annars máls sem svipar til máltöku eintyngdra barna. Það sem þeir töldu hins vegar að 

greindi á  milli máltöku eintyngdra og tvítyngdra barna og það sem væri auk þess sérkenni 

tvítyngdrar máltöku eru þau áhrif sem fyrra tungumálið hefur á hitt  (e. interlanguage 

development sequenses). Þá eru þeir að vísa til ákveðinnar málblöndunar sem bregður iðulega 

fyrir í máli tvítyngdra barna (Dörnyei 2009:18). 
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Mikilvægi rannsókna Selinkers og Corders fólst fyrst og fremst í því að undirstrika þá sérstöðu 

tvítyngis sem felst í því að fyrra mál hefur áhrif á þróun seinna máls og þar með er gengið út 

frá því að ekki teljist réttmætt að líta máltöku tvítyngdra barna sömu augum og máltöku 

eintyngdra barna (Dörnyei 2009:18). Rannsóknir á máltöku tvítyngdra barna hafa færst í aukana 

frá því að Corder, Selinker og fleiri fræðimenn hófu rannsóknir fyrir um hálfri öld. Til að mynda 

má nefna að fleiri háskólar stunda nú formlegar rannsóknir á máltöku tvítyngdra barna. 

Flestar rannsóknir benda til þess að tvítyngd börn séu seinni til máls en eintyngdir jafnaldrar 

þeirra líkt og fram kemur í grein Elínar Þallar Þórðardóttur (2004). Ástæða þess að tvítyngd 

börn virðast vera seinni til máls er sú að málkunnátta þeirra dreifist á tvö málkerfi líkt og 

Selinker og Corders bentu réttilega á. Þegar höfð eru orðskipti við tvítyngt barn á öðru málinu 

lætur barnið eingöngu í ljós þá málkunnáttu sem tilheyrir því tungumáli sem viðmælandinn 

notar. Börn sem eru tvítyngd á máltökuskeiði eru oftast nær hægari til máls í hvoru málinu fyrir 

sig en börn sem eru eintyngd í sama tungumáli. Því er ekki réttmætt að notast við sömu 

aldursviðmið og notuð eru fyrir eintyngd börn þegar máltaka tvítyngdra barna er rannsökuð líkt 

og áður segir (Elín Þöll Þórðardóttir 2004:5-6). 

Tvítyngi hefur oft verið tengt við málþroskaraskanir. Auk þess sem því er oft á tíðum haldið 

fram að tvítyngd börn búi yfir fábrotnari orðaforða en eintyngdir jafnaldrar þeirra (Sebastian-

Galles 2010:245-255). Þetta hugarfar hefur leitt til þess að fræðimenn hafa í auknum mæli 

rannsakað þroska tvítyngdra barna á fyrstu æviárum þeirra. Fræðimaðurinn Sebastian-Galles 

tók sér fyrir hendur að rannsaka máltöku tvítyngdra barna. Í upphafi rannsóknarinnar lagði hann 

upp með að rannsaka í hverju munur á máltöku tvítyngdra- og eintyngdra barna fælist með því 

að bera máltöku þeirra saman. Rannsóknin leiddi þó af sér mun skýrari upplýsingar um máltöku 

tvítyngdra barna en búist var við í upphafi. Aðalspurningin sem brann á Sebastian-Galles var 

þar af leiðandi að hversu miklu leyti máltaka tvítyngdra barna væri frábrugðin máltöku 

eintyngdra barna. 

Með skírskotun til 2. kafla er vert að undirstrika þá getu sem hvítvoðungar búa að við fæðingu. 

Það er m.a. hæfnin til að greina á milli mismunandi málhljóða úr ólíkum tungumálum heims en 

þau hafa lagað hljóðskynjun sína að móðurmáli sínu strax á fyrsta æviári (Lieven 2010: 256-

263). Í rannsókn sem Sebastian-Galles (2010) gerði, þar sem hann rannsakaði börn sem voru 

tvítyngd í tveimur skyldum en um leið ólíkum tungumálum, kom annars vegar fram að tvítyngd 

börn greina skilmerkilega á milli tungumálanna tveggja auk þess sem þau búa yfir hæfni til að 
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gera greinarmun á hljómfalli (e. prosodic structures) tungumálanna tveggja. Áþekkt 

rannsóknarniðurstöðum Sebastian-Galles sýndu nýlegar rannsóknir þeirra Byers-Heinlein, 

Burns og Werker (2010) að börn sem voru tvítyngd á ensku og pólýnenísku (e. Tagalog) gerðu 

auðsjáanlega greinarmun á málunum tveimur en sýndu þess þó ekki merki að taka annað 

móðurmál sitt fram yfir hitt (Lieven 2010:256-263). 

 

3.3 Tíðni tvítyngis  

Tíðni tví-  og margtyngis hefur færst í aukana undanfarna áratugi og það telst því ekki óalgengt 

að vera tvítyngdur í dag (Cenoz 2013:3-4). Þetta er ekki undarlegt þegar litið er til þess að í 

heiminum í dag eru töluð um 7.000 tungumál í um 200 löndum. Allmargir þættir hafa stuðlað 

að sýnileika tví- og margtyngis, til að mynda hnattvæðingin, ný tækni og erlend áhrif (e. 

transnational mobility of the population); þ.e. áhrif þess hve auðvelt er að ferðast milli landa 

og heimsálfa. Þessir þrír þættir eru áhrifamiklir hvað varðar pólitík, menntamál og innan 

félagslegs samhengis.  

Þegar litið er til Íslands má sjá áþekka þróun en líkt og komið var inn á hér að framan er þessi 

aukning sennilega fyrir tilstilli hnattvæðingarinnar. Afstaða almennings til tví- og margtyngis 

er breytileg (Elín Þöll Þórðardóttir 2004:5). Sú afstaða að tvítyngd börn eigi auðveldara með 

tungumálanám en eintyngdir jafnaldrar þeirra er einkum algeng en jafnframt andstæða þeirrar 

skoðunar, þ.e. að tvítyngi geti beinlínis verið skaðlegt fyrir máltöku barna og geti jafnvel leitt 

til málþroskaraskana líkt og drepið var á í kafla 3.2 hér á undan. Því var foreldrum sem áttu 

börn með málþroskaraskanir af einhverju tagi iðulega ráðlagt að forðast tvítyngi eins og heitan 

eldinn. Síðarnefnda afstaðan er enn þann dag í dag einkar þrálíf þrátt fyrir að ekkert bendi til 

að hún eigi við rök að styðjast.  

Eins og fjallað var um í kaflanum þá hefur áhugi fræðimanna á máltöku tvítyngdra barna aukist 

til muna samhliða því sem tvítyngdum börnum hefur fjölgað. Að sama skapi hefur kastljós 

margra rannsóknarmanna í auknum mæli beinst að máltöku tvítyngdra barna. Máltaka 

tvítyngdra barna er að mörgu leyti frábrugðin máltöku eintyngdra barna. Líkt og lesa má úr 

skrifum Elínar Þallar Þórðardóttur (2004:5-7) þá dreifist málkunnátta tvítyngdra barna á tvö 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Cenoz,+Jasone/$N?accountid=28822
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málkerfi ólíkt málkunnáttu eintyngdra barna sem aðeins hafa eitt málkerfi. Því telst ekki 

réttmætt að setja rannsóknir á máltöku eintyngdra- og tvítyngdra barna undir sama hatt. 

 

 

4. Orðaforði  

Þessi kafli snýr að orðaforða. Skilgreiningar á hugtökunum orð og málþroska verða settar fram 

í kafla 4.1, í kafla 4.2 verður orðaforði skilgreindur, í kafla 4.3 eru því gerð skil á hvernig börn 

mynda sér orðaforða og að endingu í kafla 4.4 verður litið til rannsókna á orðaforða með 

sérstakri áherslu á rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur og Hrafnhildar Ragnarsdóttur frá árinu 2010. 

 

4.1 Orð og málþroski 

Til þess að hægt sé að gera orðaforða tæmandi skil er óhjákvæmilegt að tíunda hvað hugtökin 

orð og málþroski fela í sér (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2004:9-10; Sigurður Konráðsson 

2000:152-153). Skilgreina má orð sem afmarkaðan hluta máls sem inniheldur tiltekna merkingu 

og sýna má með bili í rituðu máli. Málþroski nær til allskonar þekkingar og færni. Börn nema 

orð, merkingu þeirra, beygingar og framburð í máltökuferlinu. Þau ná tökum á því að tengja 

saman orð og setningar á mismunandi hátt til þess að gefa mismunandi merkingu til kynna. Þau 

læra að tengja saman setningar til þess að skapa eina heild, t.d. þegar kemur að frásögnum eða 

orðræðu af öðrum toga. Þau tileinka sér auk þess ýmsar óskráðar reglur og hefðir tengdum 

málsniði og hvernig haga eigi orðum sínum með viðeigandi hætti eftir aðstæðum, umræðuefni 

og viðmælendum. Allir þættir málþroskans eru háðir bæði uppeldisáhrifum og meðfæddum 

eiginleikum. Hlutur reynslu og umhverfis annars vegar og erfða hins vegar hafa mismikil áhrif 

á framangreinda þætti.  

Orðum má skipta í tvo aðalflokka eftir því hvaða hlutverki þau gegna og eðlis þeirra 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2011:77-78). Annars vegar er um að ræða kerfisorð sem er fáliðaður 

flokkur orða sem eru ekki merkingarbær ein og sér heldur hafa þau það hlutverk að gefa til 

kynna vensl milli stærri eininga eða inntaksorða (sjá einnig Höskuld Þráinsson 1995 bls. 83 og 

111). Þau binda þar með saman orð og setningar. Til kerfisorða teljast orðflokkarnir: greinir, 

forsetningar, samtengingar, flest atviksorð, fornöfn og hjálparsagnir. Flokkar kerfisorða eru auk 
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þess lokaðir, þ.e. við þá bætast ekki ný orð. Flestöll kerfisorð eru afar algeng í málinu og líkt 

og flest önnur algeng orð í málinu eru þau harla stutt. Hins vegar er um að ræða inntaksorð, þ.e. 

nafnorð, lýsingarorð, sagnorð og háttaratviksorð. Inntaksorð eða orðasafnsorð, líkt og þau eru 

oft kölluð, bera upp merkingu setninga, innihald og þess sem fólk segir og ritar. Inntaksorð eru 

í raun jafn misjöfn og þau eru mörg. Þau eru misalgeng og missértæk. Sum hafa almenna 

merkingu og hafa því meira notkunargildi en önnur orð, en önnur hafa að sama skapi sérhæfðari 

og nákvæmari merkingu. Flokkar inntaksorða eru opnir og því bætast í sífellu ný orð við þá. 

Nafnorð eru jafnframt stærsti orðflokkur inntaksorða og sá opnasti. Í upphafi máltöku barna 

tilheyra flest orðin inntaksorðum og þau byggja sér upp orðaforða smátt og smátt sem 

samanstendur nær alfarið af nafnorðum.  

Orðaforði barna er háður því hversu mikinn orðaforða þau komast í tæri við í málumhverfi sínu 

en málfræðin hins vegar sprettur fram hjá börnum að mestu óháð því hvernig málumhverfi 

þeirra er háttað (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2004:10). Auk þess má nefna að frásagnarhæfni er 

háð þjálfun og ýmsum umhverfisáhrifum jafnt því sem tengja má hana við alhliða þroska 

barnsins. Ofangreindir þættir málþroskans þroskast með mismunandi hætti, á ólíkum hraða og 

eiga sér jafnvel stað á mismunandi aldurskeiðum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2004:9-10). Þrátt 

fyrir það sem fram kemur hér í byrjun kaflans má fullyrða að allar hliðar málþroskans séu enn 

í mótun á grunnskólaárunum (sjá t.d. Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2000) og að t.d. frásagnarhæfni 

og orðaforði haldi áfram að þroskast alla ævina. 

 

4.2 Skilgreiningar á orðaforða 

Líkt og öll tungumál heims býr íslenskan yfir auðugum orðaforða af ýmsum toga (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir 2011:77-78; Sigurður Konráðsson 2000:153-154) en einnig má skilgreina  

orðaforða sem þau orð sem einstaklingur býr yfir. Orðaforði manna er því mismikill, t.d. býr 

gamall bóndi að orðaforða sem er frábrugðinn þeim orðaforða sem 10 ára barn býr að. 

Samkvæmt Sigurði Konráðssyni (2000:153) ber einnig á mismun á orðaforða milli kynja og 

starfstétta. Hér verður gengið út frá þeirri skilgreiningu á orðaforða að hann sé safn orða sem 

hver og einn einstaklingur býr yfir.  

Þegar kemur að orðaforða er ýmist vísað annars vegar til virks orðaforða og hins vegar óvirks 

orðaforða. Iðulega er vísað til virks orðaforða sem tjáningarorðaforða en hann inniheldur þau 
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orð sem fólk notar í daglegu tali nær áreynslulaust. Óvirkur orðaforði, sem gjarnan er vísað til 

sem viðtökuorðaforða, inniheldur þau orð sem fólk skilur, ýmist í ritmáli eða töluðu máli, en 

þekkir orðin ekki nægilega vel til að nota þau dags daglega. Einstaklingar grípa frekar til 

viðtökuorðaforðans í rituðu máli en í daglegu tali (Sigurður Konráðsson 2000:153-154). 

Viðtökuorðaforðinn inniheldur alltaf fleiri orð en tjáningarorðaforðinn og á það jafnt við um 

fullorðna sem börn (sjá einnig Nation, 2001). 

 

4.3 Myndun orðaforða barna 

Þegar börn eru á aldrinum 9 til 12 mánaða byrja þau alla jafna að mynda eitt og eitt orð. Þegar 

börn mynda sín fyrstu orð hafa þau gert sér grein fyrir því að málhljóð þjóna merkingarlegu 

hlutverki og fara að endurtaka merkingarbæra hljóðstrengi (Sigríður Sigurjónsdóttir 2004:8-9; 

Sigurður Konráðsson 2000:158-159). Börn sem eru eins og hálfs árs hafa yfirleitt a.m.k. 40 til 

50 orða orðaforða. Þetta er þó mjög á reiki, t.d. má nefna rannsókn Benedict (1979) sem 

rannsakaði fyrstu orð átta barna en samkvæmt rannsókn hans þá voru börnin á aldrinum 15 til 

22 mánaða þegar 50 orða markinu var náð. Þessar niðurstöður bera dám af þeim mismunandi 

aldri sem börn eru á þegar þau byrja að tala. Þar sem börn eru misfljót til máls þá er aldur ekki 

vel til þess fallinn að mæla málþroska þeirra (Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:31-32). Aðrar 

rannsóknir sem snéru að því að skoða fyrstu orð ungra barna af ólíku þjóðerni bera þess vitni, 

eins og nefnt var í kafla 4.1, að þau nota nánast án undantekninga einungis nafnorð í upphafi 

(sjá, t.d Gentner 1982). Sagnorð koma seinna fram í máli barna auk þess sem þau eru framan 

af mun færri en nafnorðin. Ástæðan fyrir þessum muni virðist liggja í því að nafnorð og sagnorð 

hafa mismunandi merkingu og eru því lærð á mismunandi hátt.  

Mörg nafnorð eru hlutstæð (e. concrete) og eru þá með beina tilvísun í hluti í umhverfinu, t.d. 

orðið hús. Börn hafa því beinan aðgang að merkingu þessara orða með því að fylgjast með þeim 

aðstæðum sem þau eru notuð í (Sigríður Sigurjónsdóttir 2004:8-9). Sagnorð eru hins vegar ekki 

hlutstæð með þessum sama hætti og rannsóknir benda til þess að merking þeirra sé lærð í 

gegnum setningafræði. Því virðast börn þurfa að læra merkingu sagnorða með því að átta sig á 

setningafræðilegu samhengi þeirra og fylgjast með þeim aðstæðum sem þau eru notuð við 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2004:8). Sögnin detta er t.d. áhrifalaus sögn og tekur með sér frumlag 

sem hefur merkingarhlutverkið þema. Setningafræðileg einkenni hennar þrengja merkinguna 

og aðstoða börnin við að nema hana. 



21 
 

Þegar börn hafa byggt upp orðaforða sem saman stendur af um það bil 50 til 200 orðum byrja 

þau að skeyta saman tveimur orðum og hafa þá náð svokölluðu tveggja orða stigi í máltöku. 

Fyrstu setningar barna byggja, eins og áður var nefnt, alla jafna einungis á merkingarbærum 

orðum sem falla  innan opinna orðaflokka, þ.e. nafnorð, lýsingarorð, sagnorð auk nokkurra 

atviksorða. Flestum beygingum og kerfisorðum sem hafa málfræðilegt hlutverk innan setninga 

er sleppt, t.d. forsetningum, greini, fornöfnum og samtengingum (Sigríður Sigurjónsdóttir 

2004:8-9).  

Á þriðja aldursári eykst orðaforði barna hratt og þau læra að meðaltali 8 til 10 ný orð daglega 

næstu árin. Þessi mikli vöxtur orðaforða, þar sem börn læra jafn mikið daglega og raun ber 

vitni, er einstakur, því ljóst er að þegar börn vaxa úr grasi mun nám með þessum hraða ekki 

eiga sér aftur stað. Eftir að tveggja ára aldri hefur verið náð reynist mönnum erfitt að fylgjast 

jafn grannt með orðaforða barna fyrir tilstilli þess hve hratt orðaforðinn vex. Því má segja að 

með hækkandi aldri barnsins verði alltaf erfiðara að segja nákvæmlega til um virkan orðaforða 

barnsins (Sigurður Konráðsson 2000:162).  

 

4.4 Rannsóknir á orðaforða barna 

Líkt og nafnið gefur til kynna felst prófun á stærð orðaforða einstaklinga einna helst í að prófa 

orðaforðann sjálfan (Milton 2004:5-6). Mælingar á orðaforða geta gefið góða mynd af 

tungumálaþekkingu og hæfni tvítyngds málhafa því orðaforði er grundvöllur fyrir máltöku 

annars máls. Orðaforði er því almennt talinn gefa góða vísbendingu um almenna 

tungumálagetu. Fjöldi orða í orðasafni heilans er einungis notaður sem viðmið því stærðin er 

aðeins talin gefa vísbendingu um þann orðaforða sem málhafinn hefur á valdi sínu en ekki litið 

á hana sem beinharða sönnun fyrir hæfni hans þar sem auk þess að líta til orðaforða verður að 

huga að annarri hæfni þegar kemur að stigagjöf í orðaforðaprófum. Engu að síður undirstrika 

stigin samband orðaforða og tungumálagetu (Milton 2004:5-6). 

Forsenda góðs lesskilnings og velgengni í skóla er að börn búi yfir góðum orðaforða (Sigríður 

Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2010:1-2). Niðurstöður erlendra rannsókna benda til 

að mikill breytileiki sé á stærð orðaforða þegar orðaforði jafnaldra barna er skoðaður og að 

munurinn hafi tilhneigingu til að færast í vöxt með árunum. Rannsóknir hafa sömuleiðis sýnt 

að orðaforði barna veiti forspárgildi um námsgetu þeirra síðar meir á lífsleiðinni.  
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Tölum sem segja til um stærð og þróun orðaforða ber þó alltaf að taka með fyrirvara. Þær eru 

ekki vel til þess fallnar að gefa heildarmynd þar sem þær eru oft bundnar orðanotkun barns einn 

tiltekinn dag og slíkar tölur ná því til að mynda ekki til orða sem eru bundin sérstökum tilfellum, 

t.d. jólum, afmæli eða ferðalögum (Sigurður Konráðsson 2000:167; Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

2015:3-4). Auk þess er vert að benda á að vegna þess að rannsakendur skilgreina á mismunandi 

hátt hvað teljist til orða og að orðaforðarannsóknir byggja á mismunandi rannsóknaraðferðum 

ber að taka tölum um stærð orðaforða og þróun orðaforða barna með fyrirvara. Margar þessara 

rannsókna byggja á upplýsingum sem fengnar eru frá foreldrum (sbr. t.d. MacArthur-Bate 

Development Inventory) en aðrar byggja á myndaprófum þar sem börnin benda á mynd sem 

samsvarar því orði sem rannsakandinn segir (sbr. t.d. PPVT-4, sjá Dunn og Dunn, 2007). Að 

endingu byggja sumar rannsóknir á orðaskilgreiningum barna (sbr. t.d. Anglin, 1993). Stundum 

leggja menn áherslu á að skoða virkan orðaforða barna og í öðrum tilfellum beinist athyglin að 

viðtökuorðaforða barnanna, þ.e. þeim orðum sem þau skilja en nota ekki sjálf. Eitt eiga þessar 

rannsóknir þó sameiginlegt en það er að renna frekari stoðum undir þá rannsóknarniðurstöðu 

að vaxtarhraði orðaforða barna á leikskólaaldri sé með ólíkindum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

2015:3-4).  

Rannsóknir sýna auk þess að börn sem eiga annað móðurmál en það tungumál sem notað er í 

skólanum búi að jafnaði yfir minni orðaforða en jafnaldrar þeirra með sama móðurmál og er 

ríkjandi innan skólans (Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2010:1). Þessi munur 

á stærð orðaforða tvítyngdra- og eintyngdra barna er til staðar strax við upphaf skólagöngu. Þau 

börn sem eiga annað móðurmál en það tungumál sem ríkir innan skólans koma inn í skólann á 

mismunandi aldri og sum þeirra búa að engri eða lítilli kunnáttu í tungumálinu.  

Í rannsókn Stoel-Gammon frá árinu 2011 var áætlaður orðafjöldi, í orðaforða enskra barna, við 

upphaf skólagöngu talinn vera einhvers staðar á bilinu frá 6 þúsund til 14 þúsund orð 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2015:3-4). Jafnframt var talið að orðaforði barna ykist um að 

minnsta kosti fjögur orð daglega allt frá tveggja ára aldri. Þegar Elín Þöll Þórðardóttir  staðlaði 

og heimfærði orðaforðapróf sem heitir Orðaskil, sem er jafnframt íslenska útgáfan af The 

MacArthur Communicative Development test, hafði orðaforði íslenskra barna lítið sem ekkert 

verið rannsakaður. Orðaskil byggist á upplýsingum foreldra sem svara prófinu og nær til barna 

frá 18 mánaða aldri til þriggja ára. Þeim niðurstöðum sem Elín Þöll fékk út úr íslenska prófinu 

svipar til þeirra niðurstaðna sem fengust úr sama prófi erlendis. Niðurstöður Elínar Þallar eru 

þær að frá 18 til 24 mánaða aldurs þrefaldist orðaforði íslenskra barna og hann tvölfaldast á 
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þriðja aldursári. Þetta sama vaxtarmynstur var greinanlegt bæði hjá stúlkum og drengjum þó að 

drengirnir væru seinni til. Kynjamunurinn var þó ekki mikill og fór minnkandi með hækkandi 

aldri (Hrafnhildur Ragnarsdóttir  2015:3-5). 

Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2010) könnuðu íslenskan orðaforða 

tvítyngdra nemanda í fyrstu bekkjum grunnskóla sem höfðu annað mál en íslensku sem sitt 

móðurmál. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 173 börn úr 23 skólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Börnin voru fædd árin 1999 til 2002 og voru á fyrsta, öðru, þriðja og fjórða skólaári í grunnskóla 

veturinn 2008 til 2009. Börnin voru öll með annað móðurmál en íslensku auk þess sem báðir 

uppalendur voru með annað móðurmál en íslensku. Þar sem 605 börn voru skráð tvítyngd í 

Reykjavík í þessum aldurshópi árið 2008 er hlutfall barnanna í rannsókninni u.þ.b 29% af 

heildarfjölda tvítyngdra barna á yngsta stigi grunnskóla í Reykjavík. Orðaforði barnanna var 

prófaður með orðskilningsprófi. Prófið byggir á bandaríska orðaforðaprófinu PPVT-4 en það 

er það próf sem er hvað mest notað þegar kemur að prófun ensks orðaforða og prófinu er ætlað 

að skoða viðtökuorðaforða barna. Áreiðanleiki íslenska prófsins var kannaður fyrir íslensku 

börnin og kom vel út (Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2010:2-3; Bialystok, 

Gigi, Peets og Yang 2010:525). Rannsakendur leituðust meðal annars við að svara spurningum 

um hvernig íslenskur orðaforði barna með annað móðurmál en íslensku væri, hvort að aldur og 

dvalartími þeirra á Íslandi hefði áhrif á orðaforðann og hvort að munur væri á orðaforða barna 

sem höfðu íslensku sem móðurmál og barna sem búið höfðu á Íslandi svo gott sem allt sitt líf 

en höfðu íslensku sem annað mál. 

Niðurstöður rannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur og Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2010:4) sýndu að 

bæði dvalartími og aldur barnanna hafði veigamikil áhrif á stigafjölda þeirra á orðaforðaprófinu 

auk þess sem geta þeirra hélst iðulega í hendur við aldur barnanna. Niðurstöðurnar sýndu fram 

á marktæk tengsl milli dvalartíma og aldurs (F(3, 169) = 9,199; p < 0,01). Samkvæmt post hoc 

samanburði var meðalstigafjöldi þátttakenda í fyrsta bekk grunnskóla marktækt lægri en 

meðalstigafjöldi annars, þriðja og fjórða bekkjar (p < 0,001). Marktækur munur mældist hins 

vegar ekki á orðaforða innan hóps annars, þriðja og fjórða bekkjar (p > 0,05). Marktækur munur 

var á áhrifum dvalartíma (F(3, 158) = 56,845; p < 0,001). Samkvæmt niðurstöðum post hoc 

samanburðar var meðalstigafjöldi þátttakenda sem höfðu dvalist hérlendis innan við eitt ár 

marktækt lægri en meðalstigafjöldi þeirra sem höfðu lengri dvalartíma (p < 0,001). Auk þess 

leiddu þessar sömu niðurstöður í ljós að meðalstigafjöldi þátttakenda sem dvalist höfðu hér í 
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átta til tíu ár var marktækt hærri en þeirra þátttakenda sem dvalist höfðu hérlendis í tvö til sjö 

ár (p > 0,05). 

Niðurstöður rannsóknar Hrafnhildar Ragnarsdóttur o.fl. (2009) voru notaðar til samanburðar 

við íslenskan orðaforða tvítyngdu barnanna í rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur og Hrafnhildar 

Ragnarsóttur (2010:4). Í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur o.fl. (2009) var orðaforði annars 

vegar skoðaður hjá börnum á fjórða aldursári og vísað verður til þeirra sem eint. 4 ára 

framvegis. Hins vegar eintyngdra barna á sjötta aldursári sem vísað verður til sem eint. 6 ára 

framvegis. Í rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur og Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2010) var börnum, 

sem búið höfðu á Íslandi frá því að þau voru tveggja ára eða yngri og voru því samhliða 

tvítyngd, slegið saman í hóp þar sem ekki fannst marktækur munur á þeim í dreifigreiningu. 

Framvegis verður því vísað til tvítyngdu barnanna í rannsókn þeirra sem tvít. (p < 0,001). Tvít. 

hópnum var skipt í tvennt fyrir þær sakir að ekki greindist marktækur munur á orðaforða 

þátttakenda í öðrum, þriðja og fjórða bekk líkt og áður segir (p > 0,05) en marktækur munur 

var á þátttakendum í fyrsta bekk og fyrrnefnds hóps. Hópar tvítyngdu barnanna voru því annars 

vegar hópur fyrstu bekkinga og hins vegar hópur annars, þriðja og fjórða bekkjar. Þessa 

skiptingu má sjá í töflu 1, þ.e. tvít. 6 ára eru tvítyngd börn í fyrsta bekk sem fluttu til Íslands 

fyrir tveggja ára aldur og tvít. 7-9 ára eru tvítyngd börn í öðrum til fjórða bekk sem líkt og fyrri 

hópurinn fluttu til Íslands fyrir tveggja ára aldur. 

Tafla 1. Meðalstigafjöldi eintyngdra og tvítyngdra barna skipt eftir aldri 

Hópar Fjöldi barna Lægsta einkunn Hæsta einkunn Meðaltal Staðalfrávik 

Eint. 4 ára 108 35 126 87,41 19,6 

Eint. 6 ára 110 41 151 119,93 17,3 

Tvít. 6 ára 20 23 107 67,9 22,4 

Tvít. 7-9 ára 40 41 152 104,03 23,1 

 

Í töflu 1 má sjá dreifingu meðalstigafjölda eint. 4 ára og 6 ára og tvít. 6 ára og 7-9 ára 

þátttakenda skipt eftir aldri líkt og greint er frá hér að framan. Líkt og sjá má í töflunni eru tvít. 

6 ára með næstum helmingi lægri meðalstigafjölda en jafnaldrar þeirra í eint. Stigahæsti tvít. 

nemandinn í fyrsta bekk var með lægri stigafjölda en sem nemur meðalstigafjölda eint. 

jafnaldra. Sjá má að tvít. nemendur 7-9 ára voru með lægri meðalstigafjölda en nemendur eint. 

6 ára. Að endingu má sjá að stigahæsti tvít. nemandinn innan hóps 7-9 ára var hér um bil með 
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jafn mörg stig og stigahæsti eint. 6 ára nemandinn (Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir 2010:5). Þessar niðurstöður benda þ.a.l. til þess að tvítyngd börn á aldrinum sjö 

til níu ára standi jafnfætis eintyngdum börnum á sjötta aldursári þegar að kemur að stærð 

orðaforða. Út frá þessu má álykta að tvítyngd börn séu lengur að byggja sér upp orðaforða og 

að þau búi jafnframt yfir minni orðaforða en eintyngd börn. Þetta sést einkum og sér í lagi þegar 

horft er til þess að sex ára tvítyngdu börnin eru með töluvert lægri stigafjölda samanborið við 

eintyngda jafnaldra þeirra. Það er ekki fyrr en tvítyngdu börnin hafa náð sjö til níu ára aldri að 

frammistaða þeirra er sambærileg stigafjölda sex ára eintyngdu börnunum.   

 

 

5. Könnun á orðaforða tvítyngdrar stúlku 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir athugun á umfangi orðaforða átta ára gamallar tvítyngdrar 

stúlku, sem hér eftir verður vísað til sem Guðrúnar. Tekið skal fram að ekki er um hennar 

raunverulega nafn að ræða. Í kafla 5.1 verður gerð grein fyrir staðlaða orðaforðaprófinu PPVT-

4. Í kafla 5.2 verður Guðrúnu lýst og gerð grein fyrir fyrirlögn könnunarinnar. Í kafla 5.3 verða 

niðurstöður könnunarinnar skoðaðar og bornar saman við eldri rannsóknarniðurstöður sem hafa 

verið til umfjöllunar í þessari ritgerð.  

 

5.1 Orðaforðaprófið PPVT-4 

Orðaforði Guðrúnar verður kannaður með orðskilningsprófi sem þróað var innan rannsóknar 

Hrafnhildar Ragnarsdóttur (o.fl., 2009): Þroski leik- og grunnskólabarna: sjálfstjórn, málþroski 

og læsi. Prófið er ætlað íslenskum börnum frá fjögra til átta/níu ára aldurs (Sigríður Ólafsdóttir 

og Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2010:3; Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2015:8). Prófið byggir á 

bandaríska orðaforðaprófinu PPVT-4. Áreiðanleiki íslenska prófsins var kannaður fyrir íslensk 

börn. Fylgni prófsins við hlustunarskilning og þátíðarpróf, þ.e. fylgni við aðrar mælingar á 

málþroska, bendir til að prófið sé áreiðanlegt.    

Prófið nær til orða úr öllum orðflokkum og kannar viðtökuorðaforða barna. Það samanstendur 

úr 14 blokkum sem hver um sig inniheldur 12 orð, að 14. blokk frátalinni, en hún inniheldur 9 

orð. Hver síða inniheldur fjórar litmyndir og þátttakandi er góðfúslega beðinn um að benda á 
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þá mynd sem samvarar því orði sem rannsakandi les upp hverju sinni. Í hvaða blokk könnunin 

hefst er bundið aldri barnsins, til að mynda er upphafstaður fyrir barn á áttunda til níunda 

aldursári í sjöundu blokk. Því var upphafstaður könnunarinnar á Guðrúnu í sjöundu blokk. Geri 

barnið fleiri en eina villu í fyrstu blokk er farið tilbaka í næstu blokk fyrir framan. Þyngdarstig 

orðanna í PPVT-4 eykst samhliða því sem barnið kemst lengra í prófinu. Prófinu lýkur ef barnið 

gerir fleiri en sjö villur í sömu blokk (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2015:8; Bialystok, Gigi, Peets 

og Yang 2010). Stigagjöfin er háð svörum þátttakanda og getur verið allt frá 0 til 165 stiga. 

 

5.2 Þátttakandi og framkvæmd könnunarinnar 

Þátttakandi könnunarinnar er tvítyngd stúlka, Guðrún, sem er á áttunda aldursári (8;1:2) og hún 

var valin af hentugleika. Annað foreldri hennar er litháenskt og hitt er íslenskt. Guðrún er fædd 

og uppalin á Íslandi en bæði litháenska og íslenska eru töluð á heimili hennar og hún er því 

samhliða tvítyngd1 í litháensku og íslensku. Foreldrar Guðrúnar voru upplýstir um framgang 

könnunarinnar fyrirfram og upplýst samþykki var fengið frá þeim báðum.  

Fyrirlögn könnunarinnar fór fram á heimili Guðrúnar fimmtudaginn 7. apríl 2017. Áður en  

könnunin hófst fékk Guðrún ýtarlegar leiðbeiningar um til hvers væri ætlast af henni og henni 

sýnt eitt æfingardæmi. Rannsakandi sat andspænis Guðrúnu á meðan á könnuninni stóð og 

sýndi henni myndir samhliða því að spyrja ýmist: hvar er X, bentu á X, hver er að X eða hver 

er X, eftir því sem við átti hverju sinni2. Hún var jafnframt reglulega minnt á að skoða allar 

fjórar myndirnar sem henni voru birtar hverju sinni áður en hún gaf svar. Hafa ber í huga að 

PPVT-4 nær eingöngu til orðaforða Guðrúnar í íslensku og því gefa niðurstöðurnar eingöngu 

vísbendingu um  umfang orðaforða hennar í einu móðurmálinu af tveimur.  

 

5.3 Niðurstöður og umræða 

Guðrún lauk prófinu og fékk 136 stig af 165 stigum mögulegum, þ.e. hún þekkti orðin í 

rúmlega 82% tilfella. Áhugavert er að skoða dreifingu þeirra orða sem vöfðust fyrir henni en 

af þeim 28 orðum sem hún kunni ekki skil á voru tuttugu nafnorð, fimm lýsingarorð og þrjú 

                                                           
1 Sjá skilgreiningu Þórdísar Gísladóttir (2004: kafli 3) 
2 Sú spurning sem fylgdi hverri mynd var háð því hvaða orðflokki orðið tilheyrði hverju sinni, t.d. var spurningin 
hver er að alltaf sett fram þegar um var að ræða sögn. 
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sagnorð. Sum þessara orða eru orð sem eru lítið notuð í nútíma samfélagi, fyrir þær sakir að 

nýtt orð með sömu merkingu hefur leyst það af hólmi, sbr. orðið hnupla, sem er prófað en 

orðið stela kemur oftar fyrir í dag. Annað orð sem hefur ekki mikið notkunargildi í 

nútímasamfélagi og vafðist jafnframt fyrir Guðrúnu, er orðið bólstrað, en það telst ekki til 

orða sem heyrast oft í daglegu tali. Vert er þó að ítreka að PPVT-4 skoðar viðtökuorðaforða, 

líkt og tekið er fram í kafla 5.1 og því er við hæfi að prófið nái til orða sem eru á undanhaldi í 

málinu. 

Líkt og fram kom í kafla 4.4 benti rannsókn Sigríðar Ólafsdóttur og Hrafnhildar Ragnarsdóttur 

(2010) til að bæði aldur og dvalartími tvítyngdra barna hefði veigamikil áhrif á getu barnanna í 

PPVT-4 prófinu og fundust marktæk tengsl milli beggja fyrrnefndra þátta og stigafjölda á 

prófinu. Börnin í fyrsta bekk, sem þær prófuðu, voru með lægri meðalstigafjölda samanborið 

við annan, þriðja og fjórða bekk en marktækur munur var ekki á milli þriggja síðarnefndu 

bekkjanna líkt og sjá má í kafla 4.4. Marktækur munur fannst einnig á milli stigafjölda þeirra 

sem höfðu dvalið hérlendis í innan við eitt ár og þeirra sem höfðu dvalist hér í lengri tíma.  

Séu niðurstöður Guðrúnar bornar saman við niðurstöður rannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur og 

Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2010), sem rætt var um í kafla 4.4, má sjá að stigafjöldi hennar er 

sambærilegur tvítyngdum börnum í hópi sjö til níu ára. Þetta sést þegar heildarstigafjöldi 

Guðrúnar (136 stig) er borinn saman við niðurstöður rannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur og 

Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2010) í töflu 1 í kafla 4.4. Í töflunni má sjá að hæsta einkunn sem 

eintyngdur þátttakandi í fyrsta bekk fékk var 151 stig og meðaleinkunn eintyngdra barna í fyrsta 

bekk á prófinu var 119,93 stig. Hæsta einkunn sem tvítyngdur þátttakandi, sem var 7-9 ára, fékk 

var 152 stig og meðaleinkunn þeirra var 104,03 stig. Því má sjá að Guðrún stendur bæði 

jafnfætis tvítyngdum börnum á aldrinum sjö til níu ára og eintyngdum börnum á sjötta aldursári. 

Þegar litið er til meðaltala beggja fyrrnefndra hópa má sjá að Guðrún er með töluvert fleiri stig 

en meðaltöl beggja hópa um sig. Við skrif þessarar ritgerðar fundust ekki tölur sem sýna  

frammistöðu eintyngdra barna á sama aldri í PPVT-4 og Guðrún. Í ljósi þess sem tekið er fram 

í kafla 3.2 um að ekki teljist réttmætt að nota sömu aldursviðmið þegar orðaforði tvítyngdra 

barna er borinn saman við orðaforða eintyngdra barna vegna þess að tvítyngd börn eru gjarnan 

seinni til máls en eintyngd börn ætti það ekki að koma að sök.  

Eftir á að hyggja hefði verið fróðlegt ef könnunin hefði einnig getað varpað ljósi á hvaða 

ástæður lægju að baki velgengni Guðrúnar á orðaforðaprófinu. Þar sem Guðrún er átta ára, fædd 
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og uppalin hérlendis mætti telja að líkleg ástæða fyrir því hversu vel henni gekk í prófinu liggi 

í aldri og dvalartíma hennar líkt og fram kom í niðurstöðum Sigríðar Ólafsdóttur og Hrafnhildar 

Ragnarsdóttur (2010).  

Til að draga saman niðurstöður könnunarinnar má segja að Guðrún hafi staðið sig mjög vel á 

prófinu þegar litið er til orðaforða tvítyngdra barna. Séu niðurstöður könnunarinnar skoðaðar 

til hliðsjónar við rannsóknarniðurstöður Sigríðar Ólafsdóttur og Hrafnhildar Ragnarsdóttur 

(2010) virðist orðaforði Guðrúnar vera áþekkur þeim orðaforða sem sex ára eintyngt barn býr 

yfir. Því styðja niðurstöður könnunarinnar við rannsóknarniðurstöður Sigríðar Ólafsdóttur og 

Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2010) um að tvítyngd börn séu lengur að byggja sér upp orðaforða 

og jafnframt að orðaforði þeirra sé minni en orðaforði eintyngdra barna. Það er þó mikilvægt 

að ítreka að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þessarar könnunar þar sem úrtakið byggir 

eingöngu á niðurstöðum frá einum einstaklingi. Hins vegar gefa niðurstöðurnar ákveðna mynd 

og renna frekari stoðum undir þær rannsóknarniðurstöður sem fjallað hefur verið um í 

ritgerðinni.   

 

 

6. Lokaorð  

Í þessari ritgerð var máltaka tvítyngdra barna skoðuð til samanburðar við máltöku eintyngdra 

barna. Líkt og fram kemur benda flestar rannsóknarniðurstöður til þess að tvítyngd börn séu 

seinni til máls samanborið við eintyngda jafnaldra þeirra. Þar kemur auk þess fram að ástæðan 

fyrir því virðist liggja í því að málkunnátta þeirra dreifist á tvö málkerfi en ekki eitt líkt og er 

hjá eintyngdum börnum. 

Meginumfjöllunarefni þessarar ritgerðar er orðaforði tvítyngdra barna. Umfang orðaforða 

tvítyngdra barna er háður því hversu mikinn orðaforða þau komast í tæri við í málumhverfi sínu 

á máltökuskeiði. Flest börn byrja að mynda sín fyrstu orð í kringum eins árs aldurinn. Þegar 

orðaforði barna samanstendur af um 50 til 200 orðum eru þau komin á tveggja orða stig í 

máltöku, sem líkt og heitið kveður á um, einkennist af því að börn fara að skeyta saman tveimur 

orðum. Þegar börn ná þriggja ára aldri eykst orðaforði þeirra hratt og almennt er talið að þau 

nemi um átta til tíu ný orð daglega næstu árin. Fyrir tilstilli þess hve hratt orðaforði barna eykst 

á þessum árum hefur mönnum reynst erfitt að fylgjast með orðaforða barna eftir tveggja ára 



29 
 

aldur. Því má segja með sanni að með hækkandi aldri barna reynist rannsakendum þrautinni 

þyngri að halda nákvæmlega utan um hve stór virkur orðaforði barna er. Þegar kemur að tölum, 

sem kveða á um umfang og þróun orðaforða, ber alltaf að taka þeim með fyrirvara. Það er einna 

helst fyrir tilstilli þess að mönnum kemur ekki saman um hvað felst í hugtakinu orð og 

rannsóknirnar geta auk þess byggt á mismunandi rannsóknaraðferðum.  

Fjöldinn allur af rannsóknum á orðaforða er til en rannsókn þeirra Sigríðar Ólafsdóttur og 

Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2010) sem byggist á fyrirlögn íslenskrar útgáfu PPVT-4 

orðskilningsprófs er höfð til grundvallar í þessari ritgerð. Niðurstöður fyrirlagnar PPVT-4 

orðskilningsprófs fyrir Guðrúnu eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur 

og Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2010) og styðja þ.a.l. þá niðurstöðu að tvítyngd börn eru lengur 

að byggja sér upp orðaforða og að þau búi yfir minni orðaforða en eintyngd börn. Rannsóknir 

á tvítyngi geta hjálpað einstaklingum sem t.d. starfa innan veggja grunnskóla og verið þeim 

vegvísir í starfi með tvítyngdum börnum. Það er von höfundar að þessi könnun hvetji til fleiri 

rannsókna og leiði jafnframt til aukinnar þekkingar á tvítyngi. Leiðarljós til framtíðar er að 

tryggja að öll börn fái notið þeirra tækifæra sem þeim bjóðast á lífsleiðinni óháð 

tungumálakunnáttu þeirra. 
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