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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram til BA-prófs í íslensku á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar eru áhrif ensku á málkunnáttu íslenskra barna. Sérstaklega er 

fjallað um ensk áhrif í tengslum við aukna snjalltækjanotkun íslenskra barna. Mögulegar 

ástæður enskuaukningar í íslensku samfélagi eru ræddar og snjalltækjavæðingin skoðuð. 

Skilgreind eru hugtök eins og tvítyngi, annað mál og erlent mál og þau tengd við niðurstöður 

rannsóknarinnar.  

Rannsókn var gerð á þremur börnum á mismunandi aldri. Markmið rannsóknarinnar var 

að kanna áhrif ensks barnaefnis í snjalltækjum á enskukunnáttu íslenskra barna. Yngsta barnið 

var drengur sem var tveggja og hálfs árs, barnið í miðjunni var stúlka sem var nýorðin fjögurra 

ára og elstur var sex ára drengur. Tilgangurinn með að prófa börn á mismunandi aldri var sá að 

sjá hvenær börn fara að greina á milli íslensku og ensku í barnaefni. Rannsóknin var 

framkvæmd þannig að börnunum voru sýndir teiknimyndaþættir á íslensku og ensku og fylgst 

með enskukunnáttu þeirra og hvort þau áttuðu sig á muninum á tungumálunum. Til þess að 

kanna enskan orðaforða þeirra enn frekar voru börnunum einnig sýndar myndir og þau spurð 

hvort þau þekktu ensku orðin yfir hlutina á myndunum. 

Helstu niðurstöður þessarar litlu rannsóknar eru þær að elsta barnið hafði mesta 

enskukunnáttu og virtist geta greint á milli íslensku og ensku í barnaefni. Einnig virðast 

niðurstöður könnunarinnar benda til að aðgengi barna að snjalltækjum skipti miklu máli fyrir 

enskukunnáttu þeirra þar sem viðmót og veitur eru að mestu leyti á ensku. Því meira aðgengi 

sem börn hafa að erlendu barnaefni í snjalltækjum því meiri virðist enskukunnátta þeirra vera.  
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Inngangur 

Snjallsímar eru stöðugt í höndunum á fólki og börn læra það sem fyrir þeim er haft. Það er því 

ekkert sérlega skrýtið að börn sæki mikið í að vera í snjallsímum foreldra sinna. Ný tækni er 

spennandi og jákvæð en gallinn er hins vegar sá að mjög mikið efni í snjallsímum er á ensku. 

Börn eru fljót að komast upp á lagið með að nota síma og horfa á barnaefni á síðum eins og 

Youtube.com en þar er megnið af efninu á ensku. Það er því áhugavert að skoða hvort barnaefni 

á ensku hafi einhver áhrif á málkunnáttu íslenskra barna. 

Í þessari ritgerð verður skoðað hvaða áhrif enska í málumhverfi íslenskra barna hefur á 

málkunnáttu þeirra, þá sérstaklega er sjónum beint að þeim áhrifum sem tækni og snjalltæki 

geta haft á orðaforða barna. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er fjallað almennt um máltöku barna og 

þau stig sem börn fara í gegnum þegar þau læra móðurmál sitt. Einnig er gerð grein fyrir 

hugtökunum markaldur máls eða máltökuskeið og fjallað um hugtökin tvítyngi, annað mál og 

erlent mál. Í öðrum kafla eru ensk áhrif á málkunnáttu barna skoðuð sem og mikilvægi mállegra 

samskipta. Litið er til þess hver staða ensku er hjá nemendum þegar þeir hefja formlegt nám í 

ensku og hvaða hlutverki enskan gegnir hjá íslenskum börnum. Í þriðja kafla er 

snjalltækjavæðingin tekin fyrir og staða og framtíð íslenskunnar skoðuð. Rýnt er í þær hröðu 

samfélagsbreytingar sem eiga sér stað með nýrri tækni og skoðað af hverju notkun ensku hefur 

aukist mikið í íslensku samfélagi síðustu ár. Einnig er fjallað um stöðu íslenskunnar í stafrænum 

heimi. Í fjórða kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknar sem höfundur framkvæmdi til að 

kanna hvort barnaefni á ensku hefði áhrif á málkunnáttu íslenskra barna og hvenær börn gera 

greinarmun á íslensku og ensku. Úrtakið var lítið en tekin voru viðtöl við þrjú börn á 

mismunandi aldri. Tilgangurinn var að komast að því hvort aldur hefði áhrif á enskukunnáttu 

barna sem og hversu miklu máli aðgengi að snjalltækjum skiptir þegar kemur að enskukunnáttu. 

Markmiðið var að reyna að átta sig á hvaða áhrif enska í snjalltækjum hefur á enskukunnáttu 

íslenskra barna. Að síðustu í  fimmta kafla eru örfá lokaorð. 
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1 Hvernig læra börn móðurmál sitt? 

1.1 Máltaka barna 

Börn ná mjög góðu valdi á móðurmáli sínu á skömmum tíma. Tungumál er flókið fyrirbæri en 

samt hafa flest börn tileinkað sér móðurmálið nánast að fullu 4 - 6 ára gömul. Þá eru flestar 

reglur málkerfisins komnar en börnin eiga eftir að tileinka sér þær flóknustu og öðlast aukinn 

orðaforða. Þetta gerist svo til sjálfkrafa og áreynslulaust. Það má hafa í huga að aldur er ekki 

besti mælikvarðinn á málþroska barna þar sem þau eru misfljót til máls. Þau fara hins vegar öll 

í gegnum svipuð stig þegar þau tileinka sér málið (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Ungabörn 

byrja yfirleitt að hjala í kringum 4-6 mánaða aldur og er það fyrsta stig máltökunnar. Um það 

bil 10 mánaða byrja börn að mynda atkvæðarunur og í kringum eins árs mynda flest börn sín 

fyrstu orð. Það eru einföld orð, aðeins eitt til tvö atkvæði, og er það tímabil í máltökunni kallað 

eins orða stigið. Þegar börn hafa lært í kringum 50-200 orð tekur tveggja orða stigið við. Þá 

setja þau tvö orð saman og í þeim setninginum koma yfirleitt fyrir nafnorð, sagnorð og 

lýsingarorð en sjaldan smáorð. Í fyrstu eru allar sagnir í nafnhætti en um tveggja og hálfs árs 

aldur eru börn farin að átta sig á persónubeygðum sögnum. Á næsta stigi lengja börnin svo 

setningar sínar en ennþá eru nafnorð, sagnorð og lýsingarorð í aðalhlutverki. Síðan bætast 

kerfisorð eins og forsetningar og fornöfn við í málið og upp úr því er þróunin hröð. Setningar 

barna fara að líkjast máli fullorðinna meir og meir og þau tileinka sér reglur um orðaröð 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001, 2005).   

1.1.1 Markaldur máls 

Markaldur máls eða máltökuskeið er sá líffræðilegi tími sem manneskja hefur til að læra 

tungumál. Markaldur er sá aldur sem manneskjan er móttækileg til að læra tungumál, eftir þann 

aldur er hægt að læra ný tungumál en það gerist ekki ósjálfrátt. Máltökuskeið manna virðist 

hefjast á seinustu vikum meðgöngu og nær fram á kynþroskaaldur en virðist yfirleitt enda í 

síðasta lagi um 17 ára aldur. Máltakan undir venjulegum kringumstæðum er ómeðvituð en það 

þarf samt að örva málstöðvarnar á næmiskeiðinu (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). Hjá flestum 

er það þannig að máltaka móðurmáls þarf að fara fram fyrir 4-6 ára aldur til að  fullt vald á 

málinu náist. Ef fólk kemst ekki í kynni við móðurmál sitt fyrr en eftir kynþroska getur verið 

mjög erfitt, jafnvel ómögulegt að ná valdi á því. Það er svipað og þegar fólk, til dæmis 

innflytjendur og útlendingar í nýju landi, reynir að ná valdi á öðru tungumáli en sínu eigin eftir 
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að fullorðinsaldri er náð. Það getur reynst þeim mjög erfitt en er ekki ómögulegt. Hins vegar ef 

fólk á sér ekkert móðurmál eru erfiðleikarnar nánast óyfirstíganlegir ef læra á tungumál eftir að 

kynþroskaskeiðinu lýkur.  

Kenningin um markaldur máls er byggð á ýmsum rannsóknum, til dæmis á máltöku 

heyrnalausra sem ekki hafa lært táknmál fyrir kynþroska og svokölluðum úlfabörnum. 

Heyrnarlaust fólki sem lærir táknmál eftir kynþroskaaldurinn nær aldrei sömu tökum á málinu 

og börn sem hafa alist upp við táknmál frá byrjun. Það fólk á ekkert mál að móðurmáli. Það 

getur lært orð en málfræðin verður aldrei rétt. Úlfabörn er hugtak sem notað er yfir börn sem 

ekki hafa alist upp í samneyti við aðra menn. Til dæmis má nefna hina bandarísku Genie en hún 

var lokuð inn í herbergi heima hjá sér án nokkurra samskipta við umheiminn eða fólk. Hún var 

lokuð inni frá 18 mánaða aldri og var 13 ára þegar hún fannst. Hún gat lært orð og merkingu 

þeirra og gert sig ágætlega skiljanlega. Hún náði hins vegar ekki tökum á málfræðireglum 

enskunnar. Það er einmitt það sem gerist ef fólk lærir ekki málið á máltökuskeiði, það getur 

lært orðin en nær líklega aldrei tökum á málfræðireglum. Rannsóknir sem þessar styðja 

tilgátuna um sérstakt máltökuskeið eða markaldur í máli. Þessi dæmi benda til þess að þegar 

kynþroskaaldri er náð geti fólk ekki náð fullu valdi á móðurmáli sínu (Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2001). 

1.1.2 Meðfæddur málhæfileiki 

Noam Chomsky heldur því fram að málhæfileiki manna sé afmarkaður frá öðrum andlegum 

hæfileikum þeirra. Hann sé sérstakrar tegundar og óháður til dæmis greind og minni. Máltaka 

móðurmáls lúti því öðrum lögmálum en aðrir andlegir hæfileikar manna, við lærum ekki 

málfræði móðurmálsins á sama hátt og við lærum að margfalda eða tefla (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2001, 2013).  

Kenning Chomskys um meðfæddan málhæfileika segir að börn fæðist með ákveðna 

málfræðiþekkingu, algilda málfræði (e. universal grammar), og að máltökuferlið sé reglulegt. 

Rannsóknir á máltöku barna virðast falla vel að kenningu Chomskys. Máltaka barna fer fram á 

svipaðan hátt allsstaðar í heiminum og börn gera svipuð málfræðileg mistök (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2013). Tungumálið er mynstur í umhverfinu sem við komumst ekki hjá því að 

nema líkt og gerist með sjónskynjun. Hugartæki nema mynstrið í umhverfinu. Það eru ekki 

nægar upplýsingar í umhverfinu til að börn eða annað ungviði læri að skynja frá grunni. Það 

hlýtur eitthvað meira að koma til (Árni Kristjánsson, 2013). Þetta er algildismálfræði 

Chomskys, þ.e. að börn fæðist með málfræðiþekkingu og þau málfræðiatriði sem eru þá þegar 

til staðar séu sameiginleg í öllum tungumálum í heiminum (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). 
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Viðfangsefni málkunnáttufræðinnar byggir á kenningu Chomskys um meðfæddan 

málhæfileika. Málkunnáttufræðingar telja að eitthvað fleira þurfi að koma til við máltöku en að 

börnin læri það sem fyrir þeim er haft, þ.e. meðfædd málkunnátta (algild málfræði). 

1.1.3 Hvernig læra börn móðurmál sitt  

Börn er ótrúlega snögg að læra móðurmál sitt. Þau hafa fyrirmyndir, þær helstu eru yfirleitt 

foreldrarnir. Þau herma samt ekki bara eftir fullorðnum heldur virðist vera meira á bakvið 

máltökuna en svo. Börnin tala aldrei nákvæmlega eins og foreldrarnir heldur mynda sitt eigið 

mál. Börnin túlka málið á sinn eigin hátt, tileinka sér reglur og móta málkunnáttu sína í samræmi 

við túlkun sína (Margrét Guðmundsdóttir, 2008). Börn fara í gegnum stig í máltökunni og eiga 

til dæmis mjög erfitt með að herma eftir fullorðnum þegar reynt er að leiðrétta þau. Börnin virðast 

sjálf þurfa að átta sig á villum sínum og læra reglur málsins. Það er ólíklegt að leiðréttingar 

fullorðinna hafi mikil áhrif á máltökuna. Barnamál fullorðinna, það er, þegar fullorðnir einfalda 

mál sitt, nota hærri tónhæð og vanda framburð sinn í samskiptum við börn, virðist ekki hafa 

mikið að segja fyrir um máltöku barna. Grundvallaratriði móðurmálsins virðast lærast hvort sem 

mikið eða lítið er talað við börnin en því meiri málleg samskipti sem höfð eru við þau því betri 

málnotendur verða þau. Leiðréttingar og barnamál fullorðinna virðast því ekki skipta miklu máli 

en getur varla skaðað (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001), sjá í (1). 

(1) 

„Þó að börn virðist að mestu tileinka sér móðurmálið og reglur þess sjálf þá má 

ekki gleyma því að samskipti við annað fólk á máltökuskeiði eru nauðsynleg 

forsenda þess að börn nái valdi á máli. Af samskiptum við fólk læra börn orðaforða 

málsins og margar reglur þess. Í uppvextinum mótast málkennd manna og miklu 

skiptir að málfyrirmyndir barna séu góðar“ (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). 

 

Það er mjög margt til í þessum textabút og á vel við í umfjöllun þessarar ritgerðar þar sem verið 

er að skoða áhrif snjalltækja á málþroska barna. Það skiptir miklu máli að málfyrirmyndirnar, 

yfirleitt þeir sem standa barninu næst, séu duglegir að tala við það og hjálpa því að byggja upp 

málkunnáttu sína. 

1.2 Skilgreiningar á hugtökunum móðurmál, tvítyngi, annað mál og erlent mál 

Móðurmál er það mál sem börn læra yfirleitt fyrst og er það mál sem er talað á heimilinu. 

Móðurmálið þarf ekki alltaf að vera málið sem börn munu nota mest eða kunna best þegar fram 

líða stundir. Stundum verða þau leiknari í því máli sem notað er í daglegu lífi eða í landinu þar 
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sem þau búa heldur en í móðurmáli sínu (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Það má hafa í huga að 

þetta gildir til dæmis um marga þá Íslendinga sem fluttu til Vesturheims á 19. öld en flestir 

töluðu íslensku inn á heimilinu og svo ensku utan þess. Íslenskan var móðurmál þeirra þótt 

margir yrðu með tímanum leiknari í ensku sem þeir notuðu mest (Gísli Sigurðsson, 2001). 

Tvítyngi hefur verið skilgreint á ýmsa vegu. Sumir fræðimenn vilja meina að til þess að 

tvítyngi sé til staðar þurfi börn að hafa alist upp við tvö mál frá unga aldri og þá er oft miðað 

við fyrir þriggja ára aldur. Ýmist er miðað við hvort málin séu lærð samtímis eða hvort 

grundvallartök séu komin á einu máli áður en annað er lært. Seinni skilgreiningin á til dæmis 

vel við um börn nýrra innflytjenda sem tala móðurmálið heima hjá sér fyrstu árin og læra svo 

tungumál nýja landsins þegar þau hefja skólagöngu. Elín Þöll Þórðardóttir (2007) styðst við 

breiða skilgreiningu á hugtakinu tvítyngi. Hugtakið tvítyngi nær þannig bæði yfir fólk sem notar 

tvö tungumál í daglegu lífi og einnig þá sem búa yfir kunnáttu í tveimur tungumálum. Hafa ber 

í huga að oft verður annað málið tamara en hitt og oft misjafn orðaforði sem fólk býr yfir í 

sitthvoru tungumálinu. Þá getur það gerst að tvítyngdir blandi saman tungumálunum (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007:102-103). 

Málvíxl er það þegar tvítyngdir nota bæði tungumálin á víxl í sama samtali og má skýra 

þannig að segðum úr tveimur málfræðikerfum er blandað saman í sömu ræðu. Líklegar ástæður 

málvíxla geta verið að viðkomandi telji orðaforða eins tungumáls ekki duga eða þekki betur 

ákveðinn orðaforða annars málsins. Önnur gerð málvíxla er málblöndun en það er þegar bútum 

úr ákveðnu tungumáli er skotið inn í þegar verið er í meginatriðum að tala annað tungumál. 

Málvíxl og málblöndun eiga margt sameiginlegt en málblöndun er meira eins og slettur, málvíxl 

er rótgrónari stíll sem er hluti af sjálfsmynd tvítyngs einstaklings. Blöndun tungumála hefur 

lengi verið álitin neikvæð en því hafa fjölmargir málfræðingar vísað á bug. Þvert á móti virðist 

vera að málvíxl og málblöndun fylgi ströngum málfræðireglum og fólk sem skiptir á milli 

tungumála hafi oft mjög góða kunnáttu í báðum tungumálunum (Þórdís Gísladóttir, 2004: 153-

155). 

Auk þess að talað sé um að einstaklingar séu tví- og fleirtyngdir er talað um að lönd séu 

tvítyngd eða jafnvel fleirtyngd. Í sumum löndum eru fleiri en eitt tungumál skilgreind sem 

opinber tungumál og í Svíþjóð eru þau til dæmis sjö (Þórdís Gísladóttir, 2004). Á Íslandi er 

aðeins eitt opinbert tungumál en í Lögum um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 

61/2011 kemur fram í 1. mgr. 1. gr. að íslenska sé þjóðtunga Íslendinga og opinbert mál á 

Íslandi. Í 1. mgr. 2. gr. segir að þjóðtungan sé sameiginlegt mál landsmanna og í 2. mgr. sömu 

greinar kemur fram að allir sem eru búsettir hér á landi skulu eiga þess kost að læra og nota 

íslensku til almennrar þátttöku í íslensku þjóðlífi. 
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Hvort sem fólk hefur íslensku að móðurmáli eða ekki eiga allir, samkvæmt lögum, að hafa 

rétt til þess að læra og nota íslensku. Innflytjendum hefur fjölgað mikið á Íslandi seinustu ár og 

eins mikilvægt og það er að innflytjendur bæði viðhaldi sinni menningu og tungumáli er einnig 

mikilvægt að þeir taki þátt í íslensku samfélagi, þá sér í lagi með því að læra íslensku. Í Stefnu 

ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda (2007) kemur fram að nemendur í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum fái eftir því sem hægt sé tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu. Yfirleitt eru 

börn innflytjenda með sama móðurmál og foreldrar þeirra en skólaganga þeirra fer fram á 

íslensku og þar með verður íslenska þeirra annað mál. 

Annað mál er það mál sem lært er eftir að móðurmál er lært. Birna Arnbjörnsdóttir (2008) 

skilgreinir annað mál, sem mál sem börn læra í nýju landi, þar sem þau búa og stunda nám. 

Áður en annað mál er lært er mikilvægt að börn hafi náð góðum tökum á móðurmálinu 

(Sigurður Konráðsson, 2007). Fræðimenn eru sammála um að þegar máltaka annars máls hefst 

eftir máltöku móðurmáls hjá börnum, sem hafa ekki góða undirstöðu í því og móðurmálinu er 

ekki viðhaldið, hefur það neikvæð áhrif á málþroska þeirra. Ástæðan er ekki skýr og líklega 

sambland af flóknum félags-, menningar- og menntunarlegir þáttum. Þegar barn þarf í raun að 

hefja máltökuferli upp á nýtt verður hugsanlega truflun á málþroska við málskiptin. Barn í 

þessum aðstæðum getur átt á hættu að verða á eftir jafnöldrum sínum í málþroska þar sem mikill 

tími hefur farið í að læra nýtt tungumál (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000). Af þessum ástæðum er 

mikilvægt að börn innflytjenda fái bæði að viðhalda móðurmáli sínu auk þess að læra mál 

landsins sem þau búa í.  

Erlent mál er einnig mál sem lærist eftir að  móðurmálið er lært. Það er yfirleitt mál sem 

er kennt í skóla í landi þar sem það er ekki talað, með því markmiði að læra málið og undirbúa 

nemendur fyrir frekara nám eða atvinnu. Stundum fellur annað mál og erlent mál saman, 

sérstaklega getur það gerst ef erlenda málið er orðið algengt í málsamfélagi og nemendur læra 

jafnvel meira í því utan skólans heldur en í kennslustundum (Sigurður Konráðsson, 2007). Þetta 

á mjög vel við á Íslandi í dag þegar enskt ílag er orðið mikið í íslensku málsamfélagi og spurning 

hvaða stöðu enskan hefur hjá íslenskum börnum. 
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2 Ensk áhrif á íslensk börn 

2.1 Málleg samskipti 

Málleg samskipti eru nauðsynleg forsenda máltökunnar. Ef foreldrar barna sitja í sitthvorum 

snjallsímanum og eiga varla í samskiptum við hvort annað eða barnið þá getur það hindrað 

málþroska barnsins. Ef máláreiti og málörvun er ekki nægileg á máltökuskeiði þá nær barnið 

ekki þeim málþroska sem það þarf. Til að börn læri tungumálið verða þau að eiga í mállegum 

samskiptum, skiptast á orðum við aðra og mynda félagsleg tengsl (Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2016). 

Hver verður íslensk málþróun ef enskt ílag er mikið hjá íslenskum börnum? Ef börn alast 

upp við tvö tungumál verða þau tvítyngd, þau byggja upp tvö málkerfi. Það þykir í dag kostur 

að hafa móðurmálskunnáttu í tveimur tungumálum þar sem alþjóðleg samskipti eru orðin mjög 

mikil. Rannsóknir hafa sýnt að tvítyngd börn hafa innsýn í tvo menningarheima og geti oft velt 

vandamálum fyrir sér frá fleiri sjónarhornum en eintyngd börn (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000; 

Þórdís Gísladóttir, 2004). Þó að tvítyngi sé kostur fyrir einstaklinga getur það haft hættu í för 

með sér fyrir lítil málsamfélög. Það kemur fram í skýrslu UNESCO (2003) að tvítyngi getur 

verið fyrsta skrefið í tungumáladauða. Þá sérstaklega þegar virðing fyrir tungumáli minnkar, 

það missir gildi sitt á alþjóðavettvangi eða á ákveðnum sviðum. Sérstaklega er mikil hætta á 

þessu þegar þau svið tengjast ungu fólki (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2016). 

2.2 Enskuáhrif fyrir eiginlegt nám 

Eitt markmið rannsóknar Ásrúnar Jóhannsdóttur (2010) er að komast að magni og tegund af 

ensku sem íslensk börn verða fyrir áhrifum af áður en formlegt enskunám í 4. bekk grunnskóla 

hefst. Í niðurstöðum rannsóknarinnar koma til dæmis fram tengsl milli sjónvarpsáhorfs á ensku 

og enskukunnáttu. Því meira sem sjónvarpsáhorf er, því meiri er enskukunnáttan. Enska í 

málumhverfi barnanna er oft mikil og þegar þau síðan hefja formlegt nám kunna þau oft mun 

meiri ensku en Aðalnámskrá grunnskóla (2016) segir til um. Einnig kemur fram í rannsókninni 

að munur á þeim börnum sem byrja að læra ensku í 1. bekk í grunnskóla og þeim sem byrja í 

3. bekk sé ekki mikill. Eins og fram kom í kafla 1.2 skiptir miklu máli að staða móðurmálsins 

sé góð áður en nýtt tungumál er lært. Það er því spurning hvort það borgar sig frekar að þjálfa 

móðurmálskunnáttu vel áður en kennsla hefst á öðru máli. Almennt er enskukennsla á yngsta 

stigi í grunnskólum á Íslandi samt frekar fáir tímar á viku (Ásrún Jóhannsdóttir, 2010). Birna 
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Arnbjörnsdóttir (2008) segir að kennsla í erlendu tungumáli í 2-4 klukkustundir á viku skili 

litlum árangri. Flest bendi til þess að árangursríkast væri að kenna 9-11 ára nemendum ensku á 

hverjum degi þar sem á þessum aldri séu þeir orðnir læsir á móðurmálið en meðfæddir 

eiginleikar til tungumálanáms séu enn virkir. Það sé skilvirkara en kennsla yngri barna því þó 

svo að þau eigi auðveldara með að læra nýtt tungumál er ílagið einfaldlega ekki nægilegt fari 

kennsla á erlenda málinu einungis fram 2-4 klukkustundir í viku. Í rannsókn Ásrúnar 

Jóhannsdóttur (2010) kemur fram að þótt börn séu góð í ensku í grunnskóla þá sé það staðreynd 

að þegar komið er upp í framhaldsskóla bætist lítið við enskukunnáttuna. Þeim er oft farið að 

leiðast og telja sig kunna meira í ensku en kennt er í skólanum. Þó svo að oft sé talað um ensku 

sem erlent mál á Íslandi má færa rök fyrir því að þegar lengra líður á enskunám svipi 

málaðstæðum á Ísland í dag til þess sem þekkist hjá annarri kynslóð innflytjenda til dæmis í 

Bretlandi eða Bandaríkjum, sem hafa ensku sem annað mál (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). 

2.3 Hvaða hlutverki gegnir enskan hjá íslenskum börnum? 

Hver eru þá möguleg áhrif ensku á ung börn? Geta snjalltæki ein og sér haft þau áhrif að börn 

læri ensku. Í rannsóknum hefur verið sýnt fram á að heyri börn móðurmál sitt að miklu leyti í 

gegnum sjónvarp og lítið sé um málleg samskipti við annað fólk getur það haft áhrif á málþroska 

þeirra og leitt til þess að börn verði sein til máls (Gleason, 2005: 15-16). 

Það er því raunhæft að velta því fyrir sér hvort börn geti yfirleitt lært ensku í gegnum áhorf 

á enskt barnaefni. Það sem þó er öðruvísi við snjalltæki en venjulegt sjónvarpsáhorf er 

gagnvirknin sem er möguleg í mörgum barnaþáttum og eins í tölvuleikjum. Börnin eru oft látin 

endurtaka það sem teiknimyndapersónan segir. Í tölvuleikjum er það einnig algengt að tölvan 

krefjist svara eða aðgerða frá spilendum leiksins. Það er því ekki bara tungumálið sem heyrist 

eða er lesið í tækinu. Börnin eru beinlínis hvött til eða verða að taka þátt í sjónvarpsefninu eða 

tölvuleiknum til þess að hann haldi áfram og til þess þurfa þau að skilja og nota ensku. 

Munu börn sem alast upp með ensku barnaefni og tölvuleikjum þá verða tvítyngd, með 

íslensku og ensku að móðurmáli? Eða nær íslenska ílagið að yfirgnæfa enskuna svo enska verði 

áfram erlent mál á Íslandi? Miðað við umfjöllun í kafla 2.2 má draga þá ályktun að íslensk börn 

séu æ yngri þegar enskukunnátta kemur til sögunnar hjá þeim. Það fer eftir magni ílags af hvoru 

máli hvort einstaklingar geti þróað með sér tvítyngi (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008) en samkvæmt 

rannsóknum Elínar Þallar Þórðardóttur (2011,2014) þá þarf ílag að vera meira en 60% af 

venjulegu móðurmálsáreiti til að börn standi jafnfætis eintyngdum börnum. Ef áhugi fyrir 

tungumáli er mikill getur minna ílag þó leitt til tvítyngis (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2016). Ef sú 

skilgreining sem var nefnd hér að ofan er notuð þar sem tvítyngi er skilgreint mjög vítt, það er 
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að geta notað tvö tungumál í daglegu lífi, þá væri eflaust hægt að skilgreina sum íslensk börn 

tvítyngd. Birna Arnbjörnsdóttir (2008) segir að „raunhæfara væri kannski að stefna að því að 

Íslendingar hefðu góða færni í ensku sem erlendu máli“ frekar en að enska og íslenska yrðu 

tvítyngismál á Íslandi. 

Til að kanna hvort þessar skilgreiningar eigi við ákvað höfundur að framkvæma rannsókn 

á íslenskum börnum og reyna varpa ljósi á stöðu mála að einhverju leyti en fjallað er um 

rannsóknina í kafla 4. 
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3  Snjalltækjavæðingin 

3.1 Staða íslenskunnar 

Þann 14. apríl 2015, einungis fyrir tæpum tveimur árum þegar þetta er skrifað, birtist grein í 

Fréttablaðinu eftir talmeinafræðinginn Lindu Björk Markúsardóttur. Þar vakti hún athygli á að 

í starfi sínu sem talmeinafræðingur hefði færst í aukana að hún fengi til sín alíslensk börn sem 

gætu ekki sagt heiti á algengum hlutum á íslensku heldur aðeins á ensku. Linda Björk segir í 

greininni að börn og unglingar lifi og hrærist í tölvum og tækni frá fæðingu og þar sé um það bil 

allt viðmót á ensku. Það þurfi að gera eitthvað róttækt í málunum ef enskan eigi ekki að ná 

yfirhöndinni (Linda Björk Markúsardóttir, 2015). 

Þessi grein vakti þó nokkra athygli þegar hún birtist enda ekki verið fjallað um vandamál 

tengd ensku ílagi að neinu ráði fram að þessu. Í framhaldi af grein Lindu Bjarkar skrifaði Bergur 

Þór Ingólfsson leikstjóri grein í Fréttablaðið þar sem hann talar um að halda þurfi áfram að 

talsetja og texta erlent efni yfir á íslensku. Hann segir að nauðsynlegt sé að vanda til verka við 

það. Bergur Þór talar einnig um mikilvægi þess að áhorfendur geti samsamað sig íslensku efni 

sem horft og hlustað er á. „Þess vegna eru íslenskar kvikmyndir, sjónvarpsþættir, leikhús, 

óperur, bækur, blöð og tölvuleikir ekki einungis nauðsynlegar fyrir tunguna heldur líka sálarlíf 

okkar. Við verðum að tilheyra einhverju sem við berum kennsl á, að öðrum kosti verður líf 

okkar aumt og tengslalaust.“ (Bergur Þór Ingólfsson, 2015) 

Þann 21. mars 2017 birtist svo grein í Morgunblaðinu þar sem talað er við ónafngreindan 

kennara um enskunotkun grunnskólabarna. Kennari þessi hefur verulegar áhyggjur af því að 

íslenskan komist ekki í gegnum þá erfiðleika sem að henni steðja um þessar mundir. Það séu 

ekki aðeins unglingar sem tali saman á ensku heldur einnig yngri nemendur. Þetta séu ekki 

enskuslettur heldur samræður á ensku og telur kennarinn að netvæðingin eigi stóran þátt í 

þessari þróun. Börn og unglingar hafa nær ótakmarkaðan aðgang að netinu þar sem stór hluti 

efnis sé á ensku. Hann nefnir einnig að mjög lítið sé gefið út af barna- og unglingabókum á 

Íslandi, sér í lagi ef miðað er við allt það efni sem börn og unglingar hafa aðgang að á netinu 

(Baldur Arnarson, 2017). Fleiri greinar en þessar birtust í kjölfarið á fyrri tveimur greinunum 

sem eru nefndar og það sést á þessum greinaskrifum að fólk víða úr samfélaginu sér að stórt 

vandamál gæti verið í uppsiglingu. Enskan gæti tekið yfir á kostnað íslenskunnar og það sjáist 

helst á börnunum, þau noti orðið ensku í mun meira mæli en nokkru sinni fyrr.  
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3.2 Um framtíð íslenskunnar  

Málfræðingurinn Rasmus Christian Rask spáði því árið 1813 að íslenskan ætti varla nema 100 

ár eftir ólifuð í Reykjavík og eftir önnur 200 ár yrði hún horfin á öllu landinu (Rask o.fl., 1941). 

Það er skemmst frá því að segja að þessi hrakspá Rasks hefur sem betur fer ekki ræst. Rask tók, 

ásamt fleirum, þátt í því að stofna Hið íslenska bókmenntafélag árið 1816 í þeim tilgangi m.a. 

að vernda íslenskuna og halda henni við (Eiríkur Rögnvaldsson, 2015a, 2016). Fjölnismenn 

lögðu einnig sitt á vogarskálarnar við málhreinsun íslenskunnar með útgáfu tímaritsins Fjölnis. 

Í ritinu var lögð mikil áhersla á vandað málfar og barist gegn dönskum áhrifum. Íslenskum 

nýyrðum fjölgaði mikið á þessum tíma og komu í stað danskra tökuorða. Þessar aðgerðir styrktu 

íslenskuna að mjög miklu leyti og minnkuðu dönsk áhrif (Kjartan G. Ottósson, 1990). 

Eiríkur Rögnvaldsson (2015a, 2016) hefur fjallað um tvö ólík sjónarhorn framtíðar 

íslenskunnar. Annars vegar nefnir hann skrif Gunnars Smára Egilssonar blaðamanns sem 

skrifaði fremur svartsýna grein í Fréttatímann (2015) og segir þar að íslenskan muni hverfa á 

næstu 50-70 árum. Hins vegar telur Tryggvi Gunnarsson í grein sinni á Eyjunni (2015) að 

íslenskan hafi aldrei verið sterkari og enskan muni ekki ná yfirhöndinni. Það eru því misjafnar 

skoðanir á framtíð íslenskunnar eins og Eiríkur bendir á með þessum samanburði. Í viðtali þar 

sem rætt var við Kristinn Þórðarson, sem starfar hjá hjá True North 

kvikmyndaframleiðslufyrirtækinu, var umfjöllunarefnið framleiðsla þátta eftir bókum Stefáns 

Mána. Kristinn hafði verið að ræða um fjármögnum þáttanna við þýskan framleiðanda þegar 

barst í tal á hvaða tungumáli væri best að hafa þættina. Svarið kom honum á óvart. Þýski 

framleiðandinn vildi framleiða þættina á íslensku því íslenskan væri söluvæn þá sérstaklega 

eftir að þættirnir Ófærð náðu miklum vinsældum víða erlendis. Íslenskan væri því fullkomlega 

gjaldgeng núna. Kristinn sagðist aldrei hafa heyrt þetta áður og kannski myndi íslensk 

þáttaframleiðsla hjálpa til við að vernda tungumálið og breiða það út sem víðast. Það eru 

jákvæðar fréttir að íslenskan þyki flott tungumál og með þessari hugsun væri hægt að auka 

virðingu fyrir tungumálinu (Sólrún Lilja Ragnarsdóttir, 2017). 

3.3 Samfélagsbreytingar 

Örar samfélagslegar breytingar hafa átt sér stað síðustu árin, þá sérstaklega með tilkomu 

snjallsíma sem langflestir Íslendingar eiga. Enskan er ráðandi á netinu auk þess sem áreiti á 

íslenskuna hefur aukist þar sem íslenskan fylgir ekki eftir hröðum tæknibreytingum 

samfélagsins. Eiríkur Rögnvaldsson (2016) fjallar um þær ógnir sem að íslenskunni stafa vegna 

samfélagsbreytinga undanfarinna ára. Eiríkur er ekki hræddur við ýmsar málbreytingar, til að 

mynda þágufallssýki eða nýju þolmyndina. Hann segir að á meðan orð séu beygð sé ekki 
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veruleg hætta til staðar. Fjölmörg dæmi eru um orð sem koma ný inn í íslenskuna, til dæmis 

orð tengd smáforritum eins og Snapchat en þar er talað um sögnina „að snappa“ og að senda 

eitt „snapp“ eða mörg „snöpp“. Þannig beygjast ný orð sem bætast við íslenskuna samkvæmt 

íslensku beygingarkerfi og telur Eiríkur (2016) að á meðan svo sé þurfi ekki að hafa miklar 

áhyggjur. 

Hugtakið málrækt má nota um alla viðleitni til að rækta íslenskt mál sem tjáningarmiðil 

sem og vinnu að til dæmis orðabókum og tölvuforritum. Vandi málræktar á Íslandi er tvíþættur 

og skiptist í formvanda og umdæmisvanda. Formvandi er til dæmis hvað sé talin góð og gild 

íslenska, val á staðli og formi hans. Umdæmisvandi fjallar hins vegar um stöðu eins tungumáls 

gagnvart öðru. Það á þá við um til dæmis stöðu íslensku gagnvart ensku (Kristján Árnason, 

2001). Formvandinn er ekki talinn eins alvarlegur í dag eða, eins og Eiríkur Rögnvaldsson segir, 

að á meðan tökuorð fylgja íslenskri beygingu þá sé hið íslenska form til staðar. Það er 

umdæmisvandinn sem er líklegri til að hafa slæm áhrif á íslenskuna, sérstaklega ef enskan fer 

að taka yfir ný svið sem íslenskan hefur verið sterk á. 

Kornai (2013) hefur sett fram kenningu um þrjú dauðamerki tungumála. Fyrsta merkið er 

tap á virkni, það sést til dæmis á því þegar annað tungumál tekur yfir ákveðinn hluta af 

samfélaginu, dæmi gæti verið að enska yrði alfarið notuð í íslensku viðskiptalífi. Næst minnkar 

virðing fyrir tungumálinu og sést það mest á yngstu kynslóðinni. Að lokum tapast hæfni í 

málinu og ný kynslóð skilur þá eldri en talar aðeins einfalda útgáfu af tungumálinu. Það er því 

umdæmisvandinn, staða íslensku gagnvart ensku, sem er líklegri til að hafa verri áhrif á framtíð 

íslenskunnar en formvandinn. 

3.4 Mögulegar ástæður enskuaukningar 

Eiríkur Rögnvaldsson (2016) nefnir einnig í grein sinni átta ástæður fyrir því að íslenskan eigi 

undir högg að sækja nú meira en áður. Fyrst ber að nefna snjalltækjabyltinguna en með henni 

er fólk hér um bil stöðugt tengt alþjóðlega menningarheiminum sem er að mestu leyti á ensku. 

Gagnvirkir tölvuleikir hafa sitt að segja en þeir eru undantekningarlaust á ensku og þar með 

yfirleitt einnig þau gagnvirku samskipti sem þar fara fram. Youtube- og Netflixvæðingin hefur 

áhrif en youtube.com er vefsíða þar sem hægt er að skoða og setja inn myndbönd og netflix.com 

er efnisveita þar sem finna má bæði þætti og kvikmyndir. Á þessum veitum mjög stór hluti af 

efninu á ensku og lítið um íslenskar talsetningar eða textaþýðingar. Ferðamannastraumurinn 

vex í sífellu sem veldur því að auglýsingar, vörumerkingar og jafnvel atburðir eins og tónleikar 

og leiksýningar eru á ensku til að ná til sem breiðast hóps ferðamanna. Fjölgun innflytjenda 

sem flytja til landsins með sitt tungumál getur einnig haft áhrif á íslenskuna. Háskólastarf á 
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ensku vegna fjölgunar erlendra nemenda og skiptinema og krafa um alþjóðlegt nám minnkar 

vægi íslenskunnar og þjálfunar í framsetningu hennar í verkefnum háskólanema. 

Alþjóðavæðingin og breytt heimsmynd hefur leitt til þess að fólk er ekki jafn bundið sínu 

heimalandi og á það einnig við um unga Íslendinga. Að lokum má nefna talstýringu tækja en 

líkur eru á að flest tæki verði talstýrð á næstunni og þá er mikilvægt að fólk geti notað sitt eigið 

tungumál til samskipta við tækin. Nú eru til dæmis mörg leiðsögutæki í bílum raddstýrð og má 

búast við enn frekari aukningu á raddstýrðum tækjum í náinni framtíð. 

Eiríkur Rögnvaldsson (2016) ræðir um að þessar breytingar séu flestar jákvæðar og 

spennandi. Þær skapi hins vegar álag á íslenskuna sem er brothætt þó svo að staða hennar virðist 

góð. Börn og unglingar þurfa að hafa mikla íslensku í málumhverfi sínu til að ná sem bestum 

tökum á henni. Eiríkur telur að þær breytingar sem voru taldar upp hér að framan gætu haft 

áhrif á íslenskuna að minnsta kosti á ferna vegu. Fyrst ber að nefna að bein áhrif frá ensku 

aukast, áhrif á orðaforða og merkingu orða eru mest áberandi, en einnig gæti ensk setningagerð 

komið fram. Í öðru lagi að íslenskt ílag minnkar, það er að segja íslenskan í málumhverfi barna 

verður ekki næg til að þau nái að byggja upp gott íslenskt málkerfi með góðri málkennd og 

málfræðivitund. Þetta er að einhverju leyti að koma fram núna enda veitur á borð við Netflix 

og snjalltæki á ensku ansi áberandi í lífi barna og unglinga á Íslandi. Í þriðja lagi að 

notkunarsvið íslensku skerðist með þeim hætti að enska er meira notuð, til dæmis á sviðum 

tengdum viðskiptalífinu og ferðamannaiðnaðinum. Í fjórða og síðasta lagi gæti virðing fyrir 

tungumálinu minnkað. Ef ekki er hægt að nota tungumál á öllum sviðum samfélagsins getur 

það virst ónothæft. Það getur svo breiðst út á fleiri svið og dregið úr notkun móðurmálsins. 

3.5 Af hverju er hættan meiri nú en áður? 

En af hverju ætti íslenskan að vera í meiri hættu núna en til dæmis þegar Danir voru hér 

allsráðandi? Það þótti ansi flott að kunna dönsku og dönskuslettur voru mjög áberandi. Eiríkur 

Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir (2017) nefna að aðstæður núna séu andstæðari 

íslenskunni en nokkru sinni fyrr. Líkt og fjallað er um hér að ofan er enskan í málumhverfinu 

meiri og ríkjandi á fleiri sviðum en áður hefur verið. Viðtakendur áreitisins eru einnig yngri og 

enskan berst til barna mun fyrr en áður í gegnum snjalltæki og sjónvarpsáhorf. Eins og einnig 

kom fram í umfjölluninni að ofan er gagnvirknin í tölvuleikjum orðin mjög mikil, íslenskir 

krakkar spila leiki á netinu og geta þá verið í liði með öðrum krökkum hvaðan sem er í 

heiminum. Þá er það enskan sem er samskiptatungumálið og eru krakkarnir fljótir að ná 

orðaforðanum og málfræðinni sem tengist leiknum sem spilaður er þá stundina. Það er því 
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mikilvægt að börn hafi sterkt íslenskt ílag svo enskan taki ekki yfir (Eiríkur Rögnvaldsson og 

Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017). 

3.6 Staða íslenskunnar í stafrænum heimi 

Meðal þess sem skiptir miklu máli svo að tungumál lifi er virðing fyrir tungumálinu og 

mikilvægi þess að hægt sé að nota það á öllum sviðum samfélagsins. Þar á meðal í hinum 

stafræna heimi eða netinu eins og það er yfirleitt nefnt í daglegu tali. Íslensk tunga á stafrænni 

öld er ítarleg skýrsla sem var unnin árin 2011-2013 og er afrakstur evrópsks verkefnis (Eiríkur 

Rögnvaldsson o.fl., 2012). Þar var staða máltækni 30 tungumála í Evrópu könnuð og einnig 

rafrænn stuðningur við þessi 30 tungumál. Spurningum eins og hvaða möguleika íslenskan hafi 

til að lifa af stafrænu byltinguna sem nú á sér stað er varpað fram í skýrslunni. Niðurstaðan er 

sú að íslenska stendur næst verst af þessum 30 evrópumálum á sviði máltækni. Meginályktun 

skýrslunar er þessi: „Íslenska er ekki í bráðri hættu, þrátt fyrir yfirburði enskunnar í máltækni 

og tölvumálvísindum. Á hinn bóginn gæti staðan gerbreyst á svipstundu þegar ný kynslóð 

tækninnar fer fyrir alvöru að ráða við mannlegt mál á skilvirkan hátt.“ (Eiríkur Rögnvaldsson 

o.fl., 2012; Eiríkur Rögnvaldsson, 2015b) 

Staðan er sú að íslensk börn alast upp í stafrænum heimi þar sem aðgangur að netinu og 

efninu sem þar er til staðar er nærri því ótakmarkaður. Í könnun SAFT sem framkvæmd var á 

Íslandi árið 2013 kom fram að á heimilum 20% ungmenna í 9. og 10. bekk gilda reglur um 

netnotkun en hjá 6% nemenda í 9. bekk og 7% nemenda í 10. bekk gilda engar reglur um 

netnotkun. Þetta er ótrúlega lágt hlutfall enda erfitt fyrir foreldra að takmarka netnotkun barna 

þegar snjallsímar með netaðgangi eru í eigu flestra barna eins kemur fram í kafla 3.7. 

Vandamálið er hversu takmörkuð íslenskan er á netinu en það veldur því að börn alast upp við 

að þurfa bjarga sér á ensku á netinu. 

Á lífvænleikaskala UNESCO frá árinu 2003 er íslenska örugg en skilyrðið fyrir því að vera  

skilgreint sem öruggt tungumál á skalanum er að tungumálið sé talað af öllum kynslóðum og 

berist á milli kynslóða (Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017). András 

Kornai (2013) hefur sett fram fimm þætti sem lagðir eru til grundvallar þegar meta skal hvort 

tungumál sé í góðum stafrænum málum. Þeir þættir sem skipta máli eru til dæmis stærð stafræna 

málsamfélagsins, virðingin sem borin er fyrir tungumálinu, virkni tungumálsins og síðan 

Wikipedia. Kornai telur að Wikipedia-síður á tungumálinu sem um ræðir segi mjög mikið til 

um stöðu þess í stafræna samfélaginu. Þar sem Wikipedia er mikið notuð sem uppflettirit þá 

skipti máli að til séu upplýsingar á íslensku. Kornai vill meina að 95% tungumála hafi þegar 

orðið undir í hinum stafræna heimi og þeirra bíði stafrænn tungumáladauði (Kornai, 2013). 
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Samkvæmt skýrslunni Íslensk tunga á stafrænni öld og niðurstöðum könnunar META-NET 

sem fram koma í henni á stöðu 30 evróskra mála eiga 21 mál af þessum 30 hættu stafrænan 

dauða. Þau halda ekki í þá hröðu þróun samskipta og tölvutækni sem á sér stað. (Eiríkur 

Rögnvaldsson o.fl., 2012; Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017) 

Stafrænn tungumáladauði er það þegar tungumál verður undir á netinu og í öðrum 

stafrænum samskiptum (Kornai 2013). Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir 

(2017) vörpuðu meðal annars fram spurningum um hvort íslenskan eigi möguleika á stafrænu 

lífi, hvort stafrænn dauði leiði til raunverulegs tungumáladauða og hvort að skalarnir og 

kannanirnar sem nefndar eru hér að ofan gefi raunverulega mynd af stöðu íslenskunnar í dag 

þar sem breytingar eru miklar og hraðar? Framtíðin mun leiða það í ljós.  

3.7 Snjallsímaeign 

Sigríður Sigurjónsdóttir (2016) ræðir um snjalltækjavæðinguna og máltöku barna. Hún nefnir 

að snjalltækjaþróunin sé að mörgu leyti jákvæð. Tölvur og snjalltæki auðvelda samskipti, bjóða 

upp á nær endalausa afþreyingu og hægt er að fá hér um bil allar upplýsingar í snjalltækið á 

örfáum sekúndum. Könnun MMR frá því í maí 2016 sýndi að 86,7% Íslendinga eiga snjallsíma. 

Á 16 mánaða tímabili eða frá því í febrúar 2015 jókst snjallsímaeign um 10% svo hægt er að 

draga þá ályktun að snjallsímaeign hafi aukist enn frekar frá því í maí 2016 og til dagsins í dag. 

Eftir því sem fólk er yngra eykst snjallsímaeign (Íslendingar snjallsímavæddir, 2016). 

Samkvæmt SAFT könnun sem gerð var árið 2013 eiga tæplega 96% barna í 4.-10. bekk farsíma 

og þar af rúmlega helmingur, eða 51,2%, sem segist eiga snjallsíma. Líklegt er að núna, í 

kringum fjórum árum seinna, hafi tölurnar um snjallsímaeign hækkað (Meiri hluti barna í 4.-

10. bekk á snjallsíma, 2013).  

En hefur þessi mikla snjallsímaeign áhrif á samskipti fólks og máltöku og málkunnáttu 

barna? Eins og fjallað var um í kafla 2.1 þá eru málleg samskipti nauðsynleg til að örva 

málþroska barna og það verða að fara fram málleg samskipti svo að börn geti lært móðurmál 

sitt. Snjalltæki eru að mjög miklu leyti á ensku og ef börn hafa greiðan aðgang að snjalltækjum 

þá má reikna með miklu ensku máláreiti frá þeim. Framtíð íslenskunnar er að miklu leyti undir 

máltöku barna komin og því mikilvægt að huga vel að málumhverfi barna og gæta þess að þau 

fái nægt íslenskt máláreiti (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2016). 
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4 Rannsókn á enskukunnáttu barna á leikskólaaldri 

4.1 Framkvæmd 

Eins og komið hefur fram í köflunum hér á undan eru margar ástæður fyrir því að enskan er að 

verða æ meira áberandi á Íslandi. Til að kanna hvort áhrif ensku á ung börn í dag séu í raun jafn 

mikil og fjallað hefur verið um ákvað höfundur að framkvæma litla rannsókn. 

Rannsóknarspurning sem höfð var í huga var hvort barnaefni á ensku hefði mikil eða lítil áhrif 

á málkunnáttu barna, bæði á enskukunnáttu og einnig hvort áhrif á íslenskukunnáttu þeirra væru 

einhver. 

Höfundur ákvað að taka viðtöl við börn á leikskólaaldri og búa til orðaforðapróf til að 

kanna enskukunnáttu. Tekin voru viðtöl við þrjú börn á ólíkum aldri. Markmiðið með því var 

að sjá hvort hægt væri að greina ensk áhrif í máli þeirra og finna út hvenær börn byrja að gera 

greinarmun á talaðri ensku og íslensku í barnaefni í sjónvarpi og snjallsímum. Höfundur hafði 

einnig áhuga á því að prófa börn á mismunandi aldri þar sem snjallsímar urðu mjög vinsælir 

fyrir um það bil fimm til sex árum en elsta barnið í úrtakinu er einmitt sex ára. Einhver umræða 

hefur verið um áhrif snjallsíma á börn í um það bil tvö ár en yngsta barnið er tveggja og hálfs 

árs. Úrtakið er lítið og því er ekki hægt að gera ráð fyrir að niðurstöður rannsóknarinnar 

endurspegli stöðu annarra barna á sama aldri. Rannsóknin er hins vegar áhugaverð og varpar 

auknum skilningi á viðfangsefnið. Höfundur þekkir til allra barnanna og voru þau fremur 

ófeimin og gengu viðtölin vel fyrir sig. Ekkert barnanna vissi fyrirfram út á hvað viðtalið gekk. 

Tvö viðtöl fóru fram á heimili barnanna. Eitt viðtalið fór hins vegar fram í gegnum tölvu þar 

sem sá þátttakandi býr í öðrum landshluta og gæti það haft áhrif á niðurstöður þótt sú virðist 

reyndar ekki vera raunin. Foreldrar barnanna voru í öllum tilvikum viðstaddir viðtölin en tóku 

mismikinn þátt í þeim. Eins og sést í viðtölunum í viðauka skutu þeir stundum inn setningum í 

viðtölin. Það er mest áberandi hjá móður yngsta barnsins sem þurfti aðeins meiri hvatningu til 

að svara spurningunum heldur en tvö eldri börnin. 

4.2 Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við þrjú börn á mismunandi aldri. Yngsta barnið, drengur, sem tekið var viðtal 

við var 2;5:20 ára (tveggja ára, fimm mánaða og tuttugu daga gamalt) þegar viðtalið var tekið. 

Notast verður við dulnefnið Máni. Á heimili Mána er ekki í boði að horfa á youtube.com og 

hann hefur hvorki aðgang að snjallsímum né spjaldtölvum. Hann hefur ekki horft á barnaefni á 
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erlendu tungumáli heima hjá sér. Hann hefur áhuga á Hvolpasveitinni í sjónvarpinu, sem er um 

það bil eina barnaefnið sem hann horfir á. Hann er eina barn foreldra sinna sem bæði hafa unnið 

á leikskóla og eru meðvituð um þau áhrif sem snjallsímar og enskt barnaefni getur haft á börn. 

Þau eru dugleg að lesa fyrir hann og skoða „orðaforðabækur“ fyrir börn og er málþroski hans 

góður miðað við aldur. 

Miðjubarnið, stúlka var 4;0:11 ára (fjörgurra ára og ellefu daga gömul) þegar viðtalið var 

tekið. Notast verður við dulnefnið Milla. Hún er yngst af þremur systkinum og munar 7 og 9 

árum á þeim. Bæði móðir hennar og eldri systkini lesa mikið fyrir hana og er hún með góðan 

og þroskaðan orðaforða á íslensku. Hún hefur takmarkaðan aðgang að spjaldtölvu og 

snjallsímum heima hjá sér en kann á einhverja leiki í þeim tækjum. Hún horfir líka á 

youtube.com í snjallsíma og horfir þar mest á Gurru grís (e. Peppa Pig). Hún horfir einnig á 

barnaefni sem er að upplagi á íslensku en með innskotum þar sem verið er að „kenna“ 

áhorfendunum ensku. Móðir hennar telur að hún skilji enskuna að einhverju leyti þegar hún 

horfir á enskt barnaefni þar sem hún virðist fylgja söguþræði þáttanna. 

Þriðja og elsta barnið er drengur sem var 6;0:9 ára (sex ára og níu daga gamall) þegar 

viðtalið fór fram. Dulnefnið Tumi verður notað. Hann er elsta barn foreldra sinna og á einn 

yngri bróðir sem er rúmlega eins árs. Tumi var fljótur til máls og hefur mjög góðan málþroska. 

Foreldrar hans lesa fyrir hann. Hann hefur nokkuð gott aðgengi að snjallsímum, spjaldtölvu og 

tölvu heima hjá sér. Hann spilar stundum tölvuleiki þar sem leikurinn er á ensku. Hann horfir 

einnig á þætti og myndir á ensku í snjalltækjunum. Móðir hans telur að hann hafi verið um 

fjögurra ára þegar hann var farinn að skilja ensku en þá horfði hann mikið á „Teenage Mutant 

Ninja Turtles“ (TMNT) á ensku. Í stuttan tíma var einnig töluð enska í kringum aðila sem var 

tengdur fjölskyldunni. Annars virðist enskukunnátta hans vera að mestu leyti sprottin af 

barnaefni á ensku. Tumi segir það einnig sjálfur (sjá í viðauka).  

Rannsóknin var með öllu nafnlaus og var foreldrum þátttakenda tilkynnt að nafn þeirra 

yrði hvergi ritað niður. Sömuleiðis var þeim bent á að hægt væri að hætta þátttöku hvenær sem 

er. 

4.3 Aðferð 

Rannsóknin fór þannig fram að hverju barni fyrir sig voru sýndir þættir í tölvu, bæði á síðunum 

ruv.is og youtube.com, til þess að reyna að komast að því hvort þau gerðu greinamun á 

tungumálunum. Það var misjafnt eftir áhugasviði barnanna hvaða þátt eða þætti þeim voru 

sýndir. Eftir það voru þeim sýndar útprentaðar myndir. Með því var kannað bæði hvort þau 

kynnu íslensku orðin yfir það sem var á myndunum og ensk heiti hlutanna. Flokkarnir voru sex 
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og nokkrar myndir innan hvers flokks. Flokkarnir voru: litirnir, heimilisorðaforði, líkaminn, 

matur, dýr og tæki. Ástæðan fyrir þessu vali er sú að börnin sem tóku þátt í rannsókninni ættu 

að vera farin að þekkja orð innan fyrstu fimm flokkanna. Einnig var ástæðan sú að þetta eru 

líkleg orð til að birtast í barnaefni. Síðasti flokkurinn, tæki, var með til að kanna hvort börnin 

þekktu tækin sem um ræðir, eins og síma, ipad og tölvu. 

4.4 Niðurstöður 

4.4.1 Máni 

Yngsti drengurinn (2;5:20 ára), Máni, var dálítið feiminn til að byrja með en móðir hans var 

okkur til aðstoðar. Fyrst var honum sýnd Hvolpasveitin bæði í gegnum ruv.is og eftir það á 

youtube.com. Hann virtist ekki gera neinn greinarmun á mismunandi tungumálum, þ.e.a.s. 

hvort þátturinn væri spilaður á íslensku eða ensku. Nöfnin á sögupersónunum í þættinum kann 

hann á íslensku en kannaðist ekki við ensku nöfnin. Þegar kom að seinni hluta rannsóknarinnar, 

myndunum, þá kunni hann heiti margra þeirra á íslensku. Til að reyna finna út hvort einhver 

enskukunnátta væri til staðar hjá Mána reyndi rannsakandi að spyrja hvort hann þekkti ensku 

heitin á myndum sem hann kunni á íslensku. Sjá dæmi (1) a) og b) þar sem J. er rannsakandi 

og M. er Máni. 

 

 (1) a)   J: Já en hvað er þetta?  (sýni mynd af kisu) 

M: Þetta er kisa, mjá.   (segir dýrahljóðið) 

J: Hefuru heyrt „cat“? 

M: Nei. 

J: „Cat“, er þetta ekki „cat“?  

M: Nei, þetta má bara vera kisa. 

   

b)  M: Þetta er gulur 

J: Já! Þú ert svo klár.  

J: En getur þessi líka heitið „yellow“? 

M: Nei. 

J: Nei, en þessi, heldurðu að hann geti líka heitið „purple“? 

M: Nei. 

J: Hvernig var þetta aftur, var þetta ekki fjólublár? 

M: Fjólublár. 
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Það er nokkuð augljóst af þessum dæmum að Máni kann enga ensku þar sem hann þekkir ekki 

grunnorðaforða í ensku eins og heimilisdýr eða litina. Niðurstaðan viðtalsins við Mána er 

tvíþætt. Í fyrsta lagi er passað upp á það á heimilinu að hann hafi ekki aðgang að símum eða 

komist á youtube.com í tölvunni og því er ólíklegt að hann hafi heyrt mikið af ensku í gegnum 

barnaefni. Í öðru lagi er hann mjög ungur og hefur lítinn áhuga á að horfa á talsett efni RÚV í 

sjónvarpinu. Sú breyta, þ.e. barnaefni, virðist þar af leiðandi því ekki hafa áhrif á málkunnáttu 

hans. Hingað til virðist það að minnsta kosti skila sér í því að hann tali og þekki einungis 

íslensku. Svo er auðvitað spurning hvort snjalltæki og enskir þættir hafi áhrif á málkunnáttu 

hans þegar hann eldist.  

4.4.2 Milla 

Millu (4;0:11 ára) var fyrst sýnd mynd af Gurru grís þar sem hún horfir reglulega á þáttinn. Hún 

sagði strax „Gurra grís“ og „Georg“ sem eru aðalpersónur þáttanna. Svo var henni sýndur 

þátturinn á youtube.com með ensku tali. Hún sagði ennþá að aðalpersónan héti „Gurra grís“ en 

þegar rannsakandi spurði hvort hún gæti heitið Peppa Pig þá kinkaði hún kolli og þekkti heitið 

greinilega líka á ensku. Næst sýndi rannsakandi henni Hvolpasveitina bæði á ruv.is og 

youtube.com. Milla vildi meina að báðir þættirnir væru á íslensku og hún skildi það sem sagt 

var. Hún vissi bara nöfnin á sögupersónunum á íslensku. Hún virtist samt skilja að það væri 

greinamunur á ruv.is og youtube.com og sagðist kunna á youtube þegar hún var spurð.  

Næst voru henni sýndar myndirnar og var byrjað á litunum. Hún kunni alla litina á íslensku. 

Svo var hún spurð hvort hún kynni einhver önnur orð yfir litina. Þá gat hún sagt „green“, 

„yellow“, „blue“ og „red“. Hún þekkti hvorki „orange“ né „purple“. Í gegnum viðtalið var sömu 

tækni beitt og í viðtalinu við Mána, það er að þar sem stúlkan sagði orðin ekki á ensku nefndi 

rannsakandi þau á ensku og fylgdist með viðbrögunum. Líkt og sést í viðauka virðist stúlkan 

oft kannast við ensku heitin þótt hún nefni þau ekki að fyrra bragði. Það að hún neitar að þekkja 

sum orð bendir til þess að hún raunverulega þekki orðin sem hún kinkar kolli við eða játar að 

hafa heyrt, sjá (2) 

 

(2) J: Já en kanntu eitthvað fleiri orð, yfir kannski munnur eða augun. Kanntu að 

segja eitthvað á ensku? 

M: Já. 

J: Hvað kanntu? 

M: Uu „open“. 
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Þetta dæmi bendir til að hún geri greinarmun á ensku og íslensku þar sem hún skilur hvað verið 

er að meina með ensku og hún segir orð sem hún man eftir og veit að er á ensku. Í lok viðtalsins 

kom einnig í ljós að stúlkan kann að telja upp á tíu á ensku. Hún gat samt ekki sagt til um hvar 

hún lærði það. Móðir hennar heldur að kunnáttan geti mögulega verið frá íslenskt talsettum 

sjónvarpsþáttum fyrir börn sem eru með stuttan hluta þar sem verið er að kenna ensku. Milla 

horfir líka dálítið á þætti í snjallsímum og hefur gert frá því hún var yngri. Þar horfir hún á þætti 

í gegnum youtube.com. Móðir hennar heldur að hún skilji að einhverju leyti það sem verið er 

að segja þar, þar sem hún virðist fylgja söguþræðinum. Milla hefur því mögulega meiri 

enskukunnáttu en kemur fram í þessu viðtali. 

4.4.3 Tumi 

Elsti drengurinn Tumi (6;0:9 ára), var nýorðinn sex ára þegar viðtalið var tekið og hann var 

spenntur að hjálpa rannsakanda með verkefnið. Fyrst var honum sýnd mynd af Gurru grís, sjá 

(3). 

 

(3)  T: Hann heitir „George“ á ensku. 

J: Þessi hér? 

T: Nei, hún heitir „Peppa“ á ensku, þessi heitir „George“. 

J: En á íslensku, veistu það? 

T: Búinn að gleyma því, ég veit að hún heitir Gurra grís, stóra. [...] 

 

Eins og sjá má á þessu dæmi eru ensku áhrifin strax greinileg. Drengurinn man ekki hvað 

„George“ heitir á íslensku, aðeins á ensku. Næst horfðum við á brot úr þáttunum Finnbogi og 

Felix (e. Phineas and Ferb), bæði í gegnum ruv.is og youtube.com. Drengurinn gerði skýran 

greinarmun á því hvort þátturinn væri á íslensku eða á ensku. Að lokum horfðum við á „Teenage 

Mutant Ninja Turtles“ (TMNT) sem er í uppáhaldi hjá honum. Tumi gat talið upp nöfnin á 

öllum sögupersónum teiknimyndanna bæði á íslensku og ensku en þegar hann taldi þær upp á 

ensku þá notaði hann ekki „og“ milli nafnanna heldur „and“ sem er fremur áhugavert, þar sem 

drengurinn virtist alveg skipta um tungumál, sjá (4) 

 

(4)  J: Manstu hvað þeir heita? 

T: Já, Leó og Raffi, Donni, Mikki, Raffi. 

J: Heita þeir það á íslensku? 

T: Mikey, já, Mikey, Leo, Donatello and and Ralf. 
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J: Svo þú veist hvað þeir heita bæði á íslensku og ensku? 

 

Svo spjölluðum við saman um hvar hann hefði lært alla þessa ensku. Hann gat einnig þulið upp 

setningar á ensku og íslenskað þær. Setningin í dæmi (5) kom fram í „TMNT“ þættinum aðeins 

áður en drengurinn þuldi hana upp en hann mundi hana nánast orðrétt. 

 

(5) T: Ég trú.. ég veit hvað þýðir Don, „This is my brother Donatello, he´s sick, 

really really sick“. Og, ha, það þýðir: Þetta er, þetta er bróðir minn hann Donni, 

hann er mjög, hann er veikur, mjög mikið veikur. 

J: Það er rétt hjá þér. 

T: Ég kann þetta. 

J: En hvar lærirðu alla þessa ensku? 

T: Ég lærði hana kannski bara á myndum, myndunum á ensku. 

J: Og horfirðu mikið á myndir á ensku? 

T: Já og stundum í íslensku. 

J: Já, þannig þú skilur ensku. 

T: Og ég kann að tala enskuna. 

 

Eins og sjá má í dæmi (5) er Tumi með góða færni í ensku miðað við aldur. Hann gerir sér grein 

fyrir því og er ánægður með sjálfan sig. Þá var þessum hluta af rannsókninni lokið og 

rannsakandi sýndi honum næst myndirnar. Fyrst var drengnum sýnd myndin af Dóru þar sem 

spurningarnar snerust um þekkingu á orðum sem snúa að líkamanum og fötum, sjá (6). 

 

(6) a)  J: En hvað er þetta á ensku, veistu það? 

T: Nef?  

J: Já. 

T: „Nose“. 

J: Mhm. En kanntu líka augu á ensku? 

T: „Eyes“. 

J: En hárið?  

T: „Hair“. 

J: Og munninn líka? 

T: Hmm „mouth“. 

 



 

26 

 

b)  J: En veistu hvað þetta er á myndinni? Hérna á bolnum hennar? 

T: „Flower“. 

J: Mhm þegar.. en hugsarðu fyrst „flower“ eða blóm, hvort hugsarðu fyrst? 

T: „Flower“. 

J: Af því við vorum að tala um ensku kannski? 

T: Já. 

Tumi þekkti sem sagt heiti allra líkamshluta og fata sem spurt var um á ensku. Þegar við snerum 

okkur að fleiri myndum virtist hann vera búinn að átta sig á því að rannsakandi væri að leita 

eftir svörum á ensku og kanna enskukunnáttu hans. Þegar honum var sýndur fyrsti liturinn 

svaraði hann nefnilega strax á ensku. Hann gat þulið upp alla litina, fyrst á ensku og endurtók 

svo á íslensku. Eftir það skoðuðum við þær myndir af mat, sjá dæmi (7). 

 

(7)  J: [...]Ég er með fleiri myndir [...] 

T: Á ensku? 

J: Bara sem þér dettur fyrst í hug. 

T: „Cheese“ 

J: Þú veist hvað þetta heitir á íslensku? 

T: Já ostur. 

J: Hvað dettur þér fyrst í hug? 

T: „Apple“. 

J: Mhm. 

T: Epli. 

J: Já, en sérðu hvað þetta er? 

T: „Turkey“. 

J: Já, já eða hérna, kjúklingur? 

T: Ég kall´etta „turkey“. 

 

Eins og þessi dæmi sýna virðist Tumi skipta auðveldlega á milli íslensku og ensku. Hann 

stoppaði aðeins við eitt orð, þ.e. hann kunni ekki enska orðið fyrir borð eða „table“. Annars var 

hann yfirleitt mjög viss í sinni sök þegar hann nefndi ensku orðin eins og sést til dæmis á 

dæmum (7) og (8). 

 

(8)  J: (Sýni mynd af tölvu) 

T: „Computer“ 
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J: Já, þetta er samt ekki alveg eins og mín. 

T: Þetta er „computer“ samt. 

J: Já, alveg rétt. 

T: Pabbi á svona „computer“ sko. 

 

Eins og nefnt var í umfjöllun um Tuma hér að framan er ekkert enskt ílag eða máláreiti í 

kringum hann. Samt ber að hafa í huga að áður var aðili í fjölskyldunni sem töluð var enska í 

kringum en Tumi umgengst ekki enskumælandi fólk dags daglega núna. Það virðist samt vera 

að meginhlutinn af enskukunnáttu hans sé kominn frá áhorfi á enskt barnaefni í gegnum 

snjalltæki. Móðir hans sagði að hann væri einnig forvitinn og duglegur að spyrja hvað hitt og 

þetta héti á ensku. Rannsakandi reyndi að taka eftir því hvort Tumi væri að nota enska 

setningargerð í íslensku tali en tók ekki eftir að svo væri. Svo virðist sem hann nái að greina 

málin alveg í sundur. Í dæmi (4) má þó finna dæmi um málvíxl en Tumi notar enska orðið „and“ 

í staðinn fyrir „og“ þegar hann telur upp nöfn sögupersóna „TMNT“ þáttanna á ensku. Dæmi 

um málblöndun má sjá í (8) en þá notar hann ekki orðið „tölva“ heldur „computer“.  

4.5 Niðurstöður rannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að enskt barnaefni virðist ekki hafa áhrif á málkunnáttu 

barnanna í íslensku. Hins vegar hefur það áhrif á enskukunnáttu þeirra. Tvö eldri börnin sem 

horfa á enskt barnaefni í snjallsímum hafa greinilega orðið fyrir áhrifum af því enda þekkja þau 

og skilja einhverja ensku, þá sérstaklega eldri drengurinn. Aldur hefur áhrif þar sem 

enskukunnátta virðist aukast með aldrinum. Yngsti drengurinn, Máni, tveggja og hálfs árs, kann 

enga ensku. Stúlkan, Milla, sem er nýorðin fjögurra ára þekkir og skilur ensku að einhverju 

leyti. Elsti drengurinn, Tumi, nýorðinn sex ára er kominn með fremur mikla enskukunnáttu. Í 

þessari rannsókn er aldur því greinilegur áhrifavaldur í enskukunnáttu. Einnig hefur aðgengi að 

snjalltækjum áhrif, enskukunnátta eykst eftir því sem aðgengið er meira. Máni, sem hefur lítinn 

sem engan aðgang kann enga ensku. Milla hefur takmarkaðan aðgang og hefur einhverja 

enskukunnáttu. Tumi hefur nokkuð gott aðgengi og hefur talsverða enskukunnáttu. Eftir því 

sem aldur hækkar og aðgengi að snjalltækjum eykst því meiri er enskukunnáttan. 

Til að setja niðurstöður í samhengi við kafla 1.2 sem fjallar um tvítyngi og fleiri hugtök 

því tengdu má velta fyrir sér stöðu enskunnar hjá börnunum í rannsókninni. Máni er eintyngdur 

með íslensku sem móðurmál enda kann hann enga ensku. Hann áttar sig ekki á muninum á 

íslensku og ensku, að minnsta kosti ekki af viðtalinu að dæma. Milla er eintyngd en er byrjuð 

að læra ensku af snjalltækjum. Hún er fjögurra ára og farin að þekkja og átta sig á ensku. Það 
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eru allar líkur á því að þegar hún hefji formlegt nám í ensku muni hún þekkja grundvallaratriði 

í ensku, en eins og rætt var í kafla 2.2 snýr rannsókn Ásrúnar Jóhannsdóttur (2010) einmitt að 

þessu. Samkvæmt hennar niðurstöðum hafa börn lært ensku til dæmis af sjónvarpi eða tónlist 

og kunna mun meiri ensku en Aðalnámskrá grunnskóla (2016) gerir ráð fyrir þegar formlegt 

enskunám hefst. Það er erfiðara að skilgreina enskukunnáttu elsta drengsins. Hann skilur og 

talar ensku vel. Íslenskukunnátta hans er einnig mjög góð. Tumi er eintyngdur en kann mjög 

mikla ensku miðað við aldur. Það er ljóst að hann er búinn að læra grundvallaratriði í ensku og 

þegar formlegt enskunám hefst í grunnskóla mun hann standa framar en Aðalnámskráin gerir 

ráð fyrir. Eins og Birna Arnbjörnsdóttir (2008) segir er hægt að færa rök fyrir því að þegar 

lengra líði á enskunám Íslendinga geti enska hætt að vera erlent mál og orðið annað mál þeirra. 

Enska er erlent mál fyrir Tuma eins og er en líkur eru á því að enska geti orðið annað mál hans 

í framtíðinni. 
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5 Lokaorð 

Í ritgerðinni voru þau áhrif sem enskt máláreiti í snjalltækjum hefur á málkunnáttu barna 

skoðuð. Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var benda til að aldur barna og aðgengi að 

snjalltækjum hafi áhrif á enskukunnáttu. Því eldri sem börn eru og því meira aðgengi að 

snjalltækjum sem þau hafa, því meiri er enskukunnátta þeirra. Snjallsímaeign Íslendinga er 

gríðarleg en í maí 2016 sögðust 86,7% eiga snjallsíma (Íslendingar snjallsímavæddir, 2016). Þó 

að ný tækni sé vissulega spennandi og jákvæð er staða íslenskunnar í hinum stafræna heimi 

ekki nógu góð. Íslenskan stendur sérlega illa í samanburði við önnur Evrópumál og á á hættu  

stafrænan dauða. Leitast var við að svara spurningunni af hverju íslenskan væri í meiri hættu 

nú en áður,  til dæmis þegar danska var mikið notuð hérlendis. Ástæðan virðist vera að enskan 

er meiri og ríkjandi á fleiri sviðum en áður auk þess sem viðtakendur enska máláreitisins eru 

yngri. Ung börn nota snjalltæki og tölvuleiki meira en áður og komast þannig mjög snemma í 

kynni við ensku. 

Ástæður enskuaukningarinnar eru helst að enskuáreiti hefur aldrei verið meira í íslensku 

samfélagi og nú, til dæmis vegna alþjóða- og snjalltækjavæðinganna og mikillar fjölgunnar 

erlendra ferðamanna. Blaðagreinar og umfjallanir um stöðu íslenskunnar hafa verið áberandi 

undanfarin ár og fólk víða úr samfélaginu hefur ýmist fjallað um góða eða slæma stöðu 

íslenskunnar. Í þeim kemur meðal annars fram að auknar texta- og talþýðingar á erlendu efni 

eru mjög mikilvægar og eins að íslensk talsetning verði möguleg í flestum tækjum. 

Þá var fjallað um áhrif aukins enskuáreitis á börn og mikilvægi mállegra samskipta á 

íslensku á börn á máltökuskeiði. Til að börn verði góðir málnotendur þarf að tala við þau svo 

þau fái nægilegt máláreiti til að byggja upp sterkt íslenskt málkerfi. Í fyrri rannsóknum hefur 

komið fram að mörg íslensk börn hafi meiri enskukunnáttu við upphaf formlegs náms í ensku 

heldur en aðalnámskrá (2016) gerir ráð fyrir. Tenging var á milli sjónvarpsáhorfs á ensku og 

málkunnáttu á ensku. Það styður niðurstöður rannsóknarinnar í þessari ritgerð en líkt og fram 

hefur komið eru þau tvö börn sem hafa horft á enskt barnaefni í snjalltækjum bæði með nokkra 

enskukunnáttu þótt hún sé mismikil. Í báðum tilfellum virðist nær eingöngu hægt að sækja 

kunnáttu þeirra til ensks barnaefnis í snjalltækjum og það má því segja að enskt barnaefni virðist 

hafa áhrif á málkunnáttu íslenskra barna. 

Hugtök eins og móðurmál, tvítyngi, annað mál og erlent mál voru skilgreind og reynt að 

tengja þau við efni ritgerðarinnar til dæmis með því að velta upp stöðu barnanna sem tekin voru 

viðtöl við í rannsókninni. Þó svo að lögum samkvæmt sé íslenska opinbert tungumál landsins 
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þá þekkist það víða erlendis að þjóðir séu tvítyngdar. Ef ekki verður gripið til ákveðinna 

ráðstafana fljótlega er ekki ólíklegt að Ísland verði innan nokkurra áratuga skilgreint sem 

tvítyngt land, þar sem bæði íslenska og enska eru tungumál landsins.  

Snjalltæki og ný tækni er spennandi og líta má jákvæðum augum á þá öru tækniþróun sem 

á sér stað í heiminum nú á dögum. Íslendingar hafa ekki farið varhluta af þessari þróun og nýta 

sér til fulls erlendar veitur eins og Netflix og Youtube. Sá galli er þó á þessu að meginþorri 

efnisins sem hin nýja tækni býður upp á er á ensku. Snjalltæki eru með enskt stýrikerfi og 

tölvuleikir eru einungis á ensku. Þar sem börn verða sífellt yngri þegar þau fá aðgang að 

snjalltækjum veldur það áhyggjum að notaendaviðmót og tal tækjanna sé á ensku. Þar með 

eykst enskt máláreiti í kringum þau og getur haft áhrif á málkunnáttu þeirra. Líkt og niðurstöður 

rannsóknar ritgerðarinnar sýna þá virðist þessi þróun vera að eiga sér stað. Tenging er á milli 

barnaefnis á ensku sem horft er á í snjalltækjum og aukinnar enskukunnáttu barna. Börn þekkja 

ensku á unga aldri og allar líkur eru á því að snjalltækjavæðingin eigi þar stóran hlut að máli.  
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Viðauki 

Viðtal 1 – Máni 

 

M er Máni. 

S er móðir Mána. 

J er rannsakandi. 

  

Viðtal hefst: 

S: Sjáðu 

J: Veistu hver þetta er, þekkiru hana (sýnd mynd af gurru grís) 

S: Nei ég held ekki 

J: Þú ert kannski ekki mikið að horfa á barnatímann 

(sýnd mynd af hvolpasveit á rúv) 

M: Þetta er hvolpasveitin 

J: Þú þekkir þá 

(spila lagið) 

J: Finnst þér þeir skemmtilegir? 

M: Júú 

J: En hefuru séð hvolpasveitina hérna og heyrt þetta lag, það er aðeins öðruvísi? (youtube) 

M: Já 

S: Hann hefur séð hvolpasveitina, en er þetta skrýtið lag? 

M: Jú 

J: Heyriru að það sé öðruvísi en venjulega 

S: Hvað er þetta? 

M: Fiðrildi 

S: Er þetta? 

J: Geimverur, M hefuru séð svona hvolpasveit 

M: Já 

S: Er það? 

S: Hvað heitir þessi 

M: hvolpur 

J: En heyriru skiliru hvað þeir segja 

S: Hvað er hann að segja 

J: Skiliru þá, veistu hvað þeir eru að segja 

M: yppir öxlum 

J: Ekki alveg viss nei 

(skipti yfir í myndirnar) 

J: En heyrðu, sjáðu. Ég er búin að gleyma hvað nokkrar myndir heita, helduru að þú getir 

kannski hjálpað mér að segja hvað þetta heitir? 

M: Já 

J: Veistu hvað þetta er? 

M: Epli 

J: Já vá, en veistu hvað þetta er? 

M: fíll 

J: þetta snýr kannski skrýtið 

S: þetta er einhver matur, eins og við vorum að borða í gær 

M: Já, kjúkling 
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J: Já pínu skrýtin mynd, eigum við að skoða næstu, hvað er þetta? 

M: hús 

J: En ef það er hægt að borða þetta? Veistu hvað þetta er þá? 

S: Eins og ofan á brauð, þetta er 

M: Já, ha, ostur 

J: það er rétt hjá þér, þú ert svo klár, en sérðu hvað er að þessari mynd 

M: hús, kastali,  

J: en helduru að það sé hægt að drekka ur þessu 

M: djús 

J: helduru að þetta gæti verið mjólk 

M: Nei þetta er ekki mjólk 

J: Nei þetta þarf ekkert að vera mjólk heldur sko, eigum við að skoða næstu mynd, hvað helduru 

að sé á næstu mynd? 

M:kanína að klifra 

S: Er þetta kannski (M:ha?) lítil  

M: mús 

J: Mér sýnist þetta vera tvær mýs, en hvað heldur þú að sé í glasinu 

M: Vatn 

J: Helduru að sé vatn 

M: Já 

S: Hvað er hún að súpa 

M: Hún súpar vatn 

J: Já, heyrðu ég er með fleiri myndir, eigum við að skoða þær, veistu hvað þetta er? 

M: Fíll 

J: Já, en er þetta nokkuð elephant? 

M: Nei þetta er fíll 

J: Já það er rétt hjá þér 

J: Sjáðu, hvað er þetta 

M: Þetta er ljónið 

J: Já en hvað er þetta? 

M: Þetta er kisa, mjáá 

J: Hefuru heyrt cat? 

M: Nei 

J: Cat, er þetta ekki cat 

M: Nei, þetta má bara vera kisa 

J: Okei, kisa já 

M: Ohh má ég sjá, hvað er þetta, hundur? 

J: Hundur já 

S: Hvað segir hundurinn 

M: Voff voff 

J: Já og hann er flottur. Heyrðu ég er með nokkrar myndir í viðbót. Hvað er þetta (M: ha?) Sérðu 

M: Ha lit 

J: Hefuru notað liti 

M: Já til að skrifa blað 

J: Já til að skrifa á blað, það er alveg rétt hjá þer. En þetta? 

M: Þett´er stóll  

J: En hvað er þetta? 

M: Þetta er borð 

J: Ertu svona klár, þú veist bara allt, vá! 

M: Þetta er rúm 
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J: Já þetta er rúm, það er rétt hjá þér 

S: Átt þú rúm 

M: Já ég á svona rúm líka 

S: og ferðu að  

M: sofa á nóttunni 

J: Já það er rétt, en heyrðu hvað er þetta 

M: Klósett 

J: Já þetta er klósett. Heyrðu ég er með örfáar myndir í viðbót líka 

M: Hvað ertu með 

S: Hvað helduru að hún sé með 

M: Já 

J: Veistu hvað þetta er? 

M: Þetta er tölva já 

J: Já það er rétt hjá þér, en ferðu stundum í tölvuna? 

M: Já 

J: Í leikskólanum? 

M: Já 

J: Hvað gerir maður í tölvunni í leikskólanum? 

M: Skrifa 

J: Já en færðu að horfa á vidjó í tölvunni? 

M: Já 

S: Hvað horfiru? 

M: Latabæ 

S: Latabæ 

J: Okei, heyrðu það er bara smá myndir í viðbót, veistu hvað þetta er? 

M: Uuu, held þetta sé sími 

J: Já alveg rétt 

S: Hver á svona síma (3x) 

M: Ha, mamma á svona síma 

S: Já ég á akkurat svona síma 

J: Færðu stundum að vera í símanum? 

M: Já 

J: Kanntu eitthvað á hann? 

M: Já, slökkv´ og kveikja 

J: Slökkva og kveikja, já, heyrðu eigum við að skoða eina mynd hérna í viðbót? 

M: Já 

J: Veistu þá hvað þetta hérna er? M: Ha? Veistu hvað þetta er? 

M: Þetta var sími 

J: Sími líka? Já en eigið þið svona, svona stóran síma 

M: Já, já, risastór sími 

S: Þeir hafa svona til að taka myndir í leikskólanum en hann á ekki svona 

M: Meira 

J: Já ég er með smá meira. Veistu hver þetta er? M: ha? J: Veistu hver þetta er. Hún heitir Dóra.  

M: Dóra 

J: Veistu, sérðu hérna sem bendir á, geturu hjálpað mér að segja hvað það heitir? 

S: Hvað er þetta, þetta er, er þetta eyra? M: Nei, þetta er auga 

J: já alveg rétt en hvað er hér, sem er ofan á hausum 

M: hmm. S: er þetta nebbi, M: þetta er ekki nebbi, S: hvað er þetta þá M: bara hár 

J: Já alveg rétt, en hvað er hér 

M: Þetta er skór 
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J: En hvað heitir bara þetta, þú ert ekki í skóm( bendi á fótinn hans) 

M: Nei, J : veistu hvað það heitir, M: Tásur, J: Tásurnar, eru tásurnar kannski á fætinum þínum 

M: Já 

J: En hvað er hér? 

M: Hmm þetta hendi á....(11:02 ca) 

S: En hvað er á höndunum 

M: Það vera bara hanskar 

S: Já það er hægt að setja hanska á hendina en hvað er þetta? 

M: Hmm þetta er puttar 

J: Já þú ert svo klár, á ég að spurja um eitt í viðbót? 

M: Já 

J: Hvað er þetta? 

M: Þett er munnur 

J: Alveg rétt 

(11:22) 

J: Heyrðu, eigum við að prófa eitt í lokin? Ef það er ekki skemmtilegt þá segiru bara 

M: Þetta er bara blár 

J: Já veistu hvaða litur þetta er? 

M: Já þetta er blár 

J: Já það er alveg rétt hjá þér, en 

M: Þetta er græni 

J: já það er líka rétt, þessi er svoldið erfiður 

M: Hvað er þetta 

J: Hmm viltu giska, hvað helduru? 

M: :etta er  

S: Er þetta bleikur 

M: Þetta er ekki bleikur 

S: Er þetta a... 

M: Appelsín 

J: Já 

S: Appelsínu... 

M: Gulur 

J: Sko það er alveg rétt hjá þér 

J: Nýr litur, veistu hvað hann heitir? 

M: Hvað  

J: Eigum við að hjálpast að 

S: Er þetta... 

M: Fjólublár 

J: Alveg rétt 

M: Hvað er þetta 

J: Hvað er þetta, geturu sagt mér það? 

M: Uuu hvítur 

J: Sérðu þetta er eins 

M: Þetta er eins 

S: Er þetta bleikur 

M: Þetta er alveg eins og svona minn 

M: Þetta er ekki bleikur 

S: Nei hvað heitir þessi, þetta er... Er þetta gulur? 

M: Nei 

S: þetta er, er þetta rauður? 
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M: Nei þetta ekki rauður 

J: Ég held að þetta sé rauður, en eigum við að skoða hinn litinn sem við höfum líka 

M: Þetta er gulur 

J: Já! Þú ert svo klár  

J: En getur þessi líka heitið yellow? 

M: Nei 

J: Nei, en þessi, helduru að hann geti líka heitið purple? 

M: Nei 

J: Hvernig var þetta aftur, var þetta ekki fjólublár? 

M: Fjólublár 

J: Heitir þessi nokkuð orange 

M: Nei 

M: Þetta er blár ( er að skoða myndirnar) 

S: Nei 

M: Þetta er ekki blár, þetta er blár 

J: Já alveg rétt hjá þér. Þú er sko algjör snillingur, takk fyrir hjálpina 

 

 

 

Viðtal 2 – Milla 

 

M er Milla. 

S er móðir Millu. 

J er rannsakandi. 

 

Viðtal hefst: 

J: Sjáðu, sjáum hvort þetta virkar, ég er nefnilega með svona ipad líka, sérðu í ipadinn, veistu 

hver þetta er? 

M: Gurra grís 

J: Er það, en hvað heitir þessi? 

M: Þetta er Georg 

J: Er þetta Georg, en heyriru í þeim? (spila bút úr þætti á ensku) Sérðu? Heyriru í þeim tala? 

Heyrðiru hvað hann sagði áðan? Hvað hann heitir? Hér 

M: Gurra grís 

J: En var Gurra grís að tala íslensku núna? Heyrðiru það? En veistu hvað hún heitir hérna? 

Þegar maður horfir á það hér? 

M: Gurra grís 

J: Ef þú horfir í símanum, kannski símanum hennar mömmu, heitir hún líka Gurrra grís þar? 

(yppir öxlum) En hefuru heyrt að hún heiti Peppa? (M kinkar kolli) Heitur hún líka Peppa? Og 

George? (M kinkar kolli) 

J: En skiluru þegar þau tala þegar hún heitir Peppa? 

M: hmm... 

J: Eigum við að skoða annan þátt? Veistu hvaða þáttur þetta er? (spila hvolpasveit á rúv) 

M: Hvolpasveit 

J: Hvað heita þeir? 

M: Uuu Bessi, Píla, Seifur 

J: Okei, en heitir stelpan Skye 

M: Nei Píla 

J: Já finnst þér þeir skemmtilegir 

M: Já 
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J: Horfiru stundum á hvolpasveitina svona? (spila Paw Patrol á Youtube) 

M: Já 

J: Heyriru í þeim 

M: Já 

J: Heyriru, var þetta eitthvað öðruvísi? 

M: Mhm 

J: Voru þeir að tala íslensku? 

M: Já 

J: Var það ? 

J: Já 

S: Skilduru þá? (M kinkar kolli) 

J: Heyriru í þeim? Skiluru hvað hann var að segja 

M: Já 

J: Er það? Rosa ertu klár 

J: Eigum við að skoða einn þátt í viðbót? 

M: Já 

J: Veistu hverjir þetta eru? (spila Finnboga og Felix á rúv) Þekkiru þá? 

M: Lydía er alltaf að horfa á þetta 

J: Já er þetta sem Lydía er að horfa á . En hefuru séð þá hér? Sérðu að þetta er öðruvísi 

M: Já 

J: Veistu hvaða síða þetta er, veistu hvað þetta heitir í tölvunni (bendi á logoið á youtube) 

M: Uuu 

J: Júú, jútúb, kanntu á það? (M kinkar kolli) Þú ert svo klár.  

J: Eigum við að breyta, má ég sýna þér öðruvísi núna. Ég var nefnilega líka með myndir. Heyrðu 

þetta er svona nýtt, veistu hvað þessi litur er? 

M: Rauður 

J: Já, svo klár. En veistu hvað þessi er 

M: Blár 

J: Já, vá og næsti? 

M: Gulur 

J: Já snillingur og þessi er 

M: Grænn 

J: Alveg rétt, það eru 2 eftir 

M: Appelsínugulur 

J: Já snillingur og þessi er, sérðu hann 

M: Hmm fjólublár 

J: Hann er fjólublár. En kanntu eitthvað annað orð fyrir þennan 

M: Uuu green 

J: Green alveg rétt, veistu hvað það er, útlenska, enska? 

M: Já 

J: En kanntu líka enskt orð fyrir þennan 

M : Yellow 

J: Já það er alveg rétt en kanntu fyrir þennan líka 

M: Hmm blue 

J: Vá hvað þú ert klár og kanntu þennan líka 

M: Já red 

J: Já vá, en þessir eru pínu erfiðari, kanntu þennan 

M: Nei 

J: Á ég að segja þér það (M: já) J: Orange 

J: Það þýðir líka appelsína, en kanntu fyrir þennan? 
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M: Hmm hmm nei 

J: Eigum við að hjálpast að, byrjar á Pé, purp, purple, hefuru heyrt það ( hristir hausinn) þessir 

voru aðeins erfiðari en þú kunnir hina, þú ert svo klár 

J: Heyrðu ég er með fleiri myndir, svo þegar þú kemur til Reykjavíkur þá máttu þá þessar 

myndir og lita þær. Veistu hvað er á þessari mynd? 

M: Uuu klósett 

J: En kanntu eitthvað annað orð yfir klósett 

M: Uuu hmm 

J: Bara eitt orð, þú mátt alveg segja nei. Eigum við að sjá næstu mynd? 

M: Já 

J: Ég er með aðra mynd, sérðu hvað er á þessari mynd? 

M: rúm 

J: En kanntu annað orð yfir rúm 

M: Hmm 

J: Hefuru heyrt bed sem er enska ( kinkar kolli?) 

J: Svo er ég líka með, sérðu hvað þetta er? 

M: Litur 

J: En kanntu eitthvað fleira orð fyrir liti 

M: Hmm hmm  

J: Kannski penni eða colour hefuru heyrt það? 

M: Já, hjá ömmu minni 

J: Ha, hjá ömmu þinni 

M: Já 

J: Okei, en veistu hvað þetta er? 

M: Þetta er stóll 

J: Hefuru heyrt chair? 

M: hmm 

J. Chair 

M: Nei 

J: það þýðir stóll á ensku. En ég er með eina svona húsgagnamynd í viðbót, veistu hvað þetta 

er? 

M: Borð 

J: Alveg rétt, kanntu eitthvað annað orð fyrir borð? 

M: Hmm nei 

J: Það er svoldið erfitt sko, table, hefuru heyrt það? 

M: Já 

J: Já. Heyrðu nú eru skemmtilegar myndir, veistu hvað þetta er? 

M: Hundur 

J: Já en kanntu á ensku fyrir hund 

M: Hmm uuu 

J: Eða hvolp 

M: Hvolpur 

J: Hefuru heyrt dog? 

M: Uuu nei 

J: Það þýðir hundur á ensku 

J: En svo er önnur mynd, þetta er? 

M: Kisa 

J: Já, sjáðu hvað hún er sæt, algjört krútt. En hefuru heyrt cat? 

M: Já 

J: Okei, en heyrðu ég er með fleiri myndir, hvað er þetta? 
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M: Ljón 

J: Já, er það nokkuð hættulegt? Kannski ekki þetta ljón. Kanntu ensku fyrir ljón? 

M: Hmm nei 

J: Nei, það er lion. En hvað segir ljónið 

M: Hmm, það öskrar. 

J: Já úff, en hefuru séð þennan? 

M: Fíl 

J: Veistu hvað hann heitir á ensku? 

M: Fíll 

J: Já en hefuru heyrt elephant 

M: Já  

J: Hann er svoldið sætur, krúttlegur 

M: Já 

J: Heyrðu, ég er með nokkrar myndir í viðbót, sérðu hvað er á þessari mynd? 

M: Mjólk 

J: Já og kökur. Hefuru heyrt milk? 

M: Já 

J: Það er svona enska fyrir mjólk 

J: Þekkiru einhvern sem talar ensku? 

M: Hmm systir mín gerir það stundum? 

J: Lydía stundum? 

M: Já 

J: Hmhm kann hún mikið í ensku, er hún klár? 

M: Já 

J: Okei, veistu hvað þetta er? 

M: Epli 

J: En kanntu það á ensku 

M: hmm 

J: Það er apple, apple. En hefuru séð þetta áður? 

M: Ost 

J: Má ég borða hann? Er þetta ekki bara mynd af osti? 

M: Júú 

J: Hefuru heyrt cheese 

M: Hmm já 

J: Veistu hvað cheese þýðir? 

M: Ostur 

J: Já rétt hjá þér. En sérðu hvað er á þessari mynd, þetta er pínu skrýtin mynd en sérðu hvað 

þetta er? 

M: Kjúklingur 

J: Já alveg rétt, en veistu hvort það heitir eitthvað öðruvísi, kanntu eitthvað annað orð? 

M: Matur 

J: Matur já, en hefuru heyrt chicken? 

M: Uuu nei 

J: Nei, það þýðir kjúklingur. En heyrðu, hér er svoldið skrýtin mynd, sérðu 

M: Mús og mús 

J: Hvað helduru að þær séu að drekka? 

M: Djús 

J: Já hefuru séð mýs drekka djús? 

M: Nei 

J: En þetta eru bara svona teiknmyndamýs 
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J: Hvað eru þær margar? 

M: Tvö 

J: Já alveg rétt, þær eru nú doldið miklar dúllur. En svo er ég með eina sko stóra mynd, ég vona 

að hún sjáist í tölvunni. Þekkiru þessa, þetta er Dóra. Hvað heitir vinur hennar Dóru? 

M: Klossi 

J: Klossi, er Dóra stundum að segja orð á ensku í sjónvarpinu, segir hún ekki stundum eitthvað 

á útlensku? 

M: Jú 

J: Er að kenna krökkunum sem eru að horfa? Hmh.  En veistu hvað þetta er, sérðu hvað ég bendi 

á? 

M: Hár 

J: Hárið, en veistu hvað þetta eru? 

M: Hmm augun 

J: Og hvað er hérna í miðjunni 

M: Umm nef 

J: Já, en hér? 

M: Munnur 

J: En í hverju er hún 

M: Skóm 

J: Já en kanntu eitthvað fleiri orð, yfir kannski munnur, eða augun. Kanntu að segja eitthvað á 

ensku? 

M: Já 

J: Hvað kanntu? 

M: Uu open 

J: Já eins og opna. Kanntu eitthvað fleira sem Dóra er búin að segja á ensku 

M: Umm uuu 

J: Nei, en veistu hvað þetta er á myndinni, á peysunni hennar ? 

M: Blóm 

J: Já alveg rétt, hefuru heyrt flower? 

M: Nei 

J: Það þýðir blóm 

M: Heyrðu ég er bara með smá myndir í viðbót, svo geturu farið aftur að leggja þig því þú ert 

svo kvefuð. Veistu hvað þetta er? 

M: Sjónvarp 

J: Já en sérðu hérna lyklaborðið fyrir framan 

M: Tölva 

J: Já þetta er tölva. Kanntu ensku yfir tölva? 

M: Hmm hmm 

J: Það er svoldið erfitt orð, computer. Hefuru heyrt það? 

M: Já 

J: En svo eru hérna tvær í viðbót. Hvað er þetta? 

M: Hmm... sími 

J: Er þetta kannski alveg eins og þessi sími? (sýni minn síma) Eiginlega alveg eins. (M: Já) 

J: Færðu stundum í símann, finnst þer gaman að horfa í símanum? 

M: Hjá mömmu 

J: Hjá mömmu, þú mátt það stundum. Þetta er nú flottur sími. En veistu hvað þetta er, þetta hér? 

Alveg eins og við vorum með áðan? 

M: Uuu sími 

J: En þetta er eiginlega stærra en sími (M: Já) J: Veistu hvað þetta er? 

M: Uuu spjaldtölva 
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J: Spjaldtalva, alveg rétt. Þú ert sko algjör snillingur. Heyrðu núna er ég eiginlega bara búin að 

sýna þér allt sem ég er með. Má ég spurja þig bara eitt í viðbót. 

M: Já 

J: Hvar lærðiru að segja litina á ensku, manstu það? 

M: Uuu, ömmu/penni? 

S: Hvar, sjónvarpinu, tölvunni? 

M : Hmm 

J: Mannstu ekki alveg? Var það í leikskólanum eða? Helduru það 

M: Hmm 

S: En þú kannt líka að telja á ensku, viltu telja fyrir Jóhönnu á ensku? 

M: Hmm, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten 

J: Vá ertu svona klár, þú ert algjör snillingur.  

 

 

 

Viðtal 3 Tumi 

 

T er Tumi. 

V er móðir Tuma. 

J er rannsakandi. 

 

Viðtal hefst: 

Sýni honum mynd af Gurru grís 

T: Hann heitir George á ensku 

J: Þessi hér? 

T: Nei, hún heitir Peppa á ensku, þessi heitir George 

J: En á íslensku, veistu það? 

T: Búinn að gleyma því, ég veit að hún heitir Gurra grís, stóra. Úú catboy (youtube skiptist á 

annan þátt) 

J: Hver er þetta? Einhver sem þér finnst skemmtilegur 

T: Þetta er catboy 

J: Catboy, hvar horfiru á það? 

T: Í í símanum 

J: En talar hann íslensku eða ensku í símanum? Veistu hvort hann talar íslensku eða ensku 

T: Hmm 

J: Skiluru hvað hann er að segja? 

T: Nei, ég veit hvað þýðir me tickle, það þýðir mér kitlar 

J: Hmhm. Má ég sjá, eigum við að skoða fleira sem ég var búin að opna 

T: Hvolpasveit, í alvöru? 

J: Ertu orðinn of stór fyrir það? 

T: Já. Ég er of stór fyrir það, þetta er fyrir krakka 

V: Hvað, þú horfir alveg á hvolpasveit 

J: Horfiru stundum á hvolpasveitina í tölvunni eða símanum? 

T: Bara í sjónvarpinu, búinn að horfa á það svona hundrað sinnum 

V: En veistu það  hún er að biðja um hjálp, æltaði að fá smá hjálp, að hún ætlaði að spyrja þig 

örugglega nokkurra spurninga , þú bara reynir svara því þó þér finnist þetta leiðinlegt 

T: Já 

J: Þetta er bara svona 

T: Hey þetta er „nú er skólinn í fríi“ (spila upphafslagið í Finnboga og Felix á íslensku og hann 

syngur með) 
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J: Þessir eru skemmtilegir 

T: Ég kann þetta, ég kann þetta utanað 

J: Já en hefuru heyrt þá tala ensku (spila Phineas and Ferb á youtube) 

T: Hmm 

J: Sérðu hver er munurinn? Veistu hvað þetta er, hvaða síða þetta er? Horfiru einhverntímann 

á þessa síðu? 

(skipti yfir á annað í tölvunni) 

T: Hmm mig langar að horfa á hina, monster trucks 

J: Var það ekki hér? 

T: Ég held það, bara spóla til baka, þarna er hún 

J: Hmhm.. En viltu frekar horfa á þetta hér heldur en hér? 

T: Hvað er þetta 

J: Þetta er sama (rúv) 

T: Er þetta Starwars? 

J: Nei hlustaðu, heyriru hvaða tungumál þeir tala núna 

T: íslensk 

J: En (skipti á youtube) 

T: Hvað var þetta 

J: Þetta var á íslensku en heyriru hvort þeir eru að tala íslensku núna 

T: Þetta er á ensku 

J: En skiluru eitthvað hvað þeir eru að segja? 

T: Ég skil smá 

J: Já 

T: Ég skil I am painting, það þýðir ég er að mála 

J: Jáá. Svo er ég með hérna, ég veit að þér finnst þetta skemmtilegt 

T: Turtles 

J: Sérðu nú eru þeir að tala ensku 

T: Mig langar að heyra... þetta er á íslensku 

J: Hmhm 

T: Mig langar að sjá, langar að sjá, this is my brother donatello 

J: Þar sem þeir voru að tala ensku 

T: Já 

J: Manstu hvað þeir heita 

T: Já, Leó og Raffi, Donni, Mikki, Raffi 

J: Heita þeir það á íslensku 

T: Mikey, já, Mikey, Leo, Donatello and and Ralf 

J: Svo þú veist hvað þeir heita bæði á íslensku og ensku 

T: Já, getum við stækkið þetta 

J: Þú mátt horfa aðeins, ég ætla ná í... 

T: Ég trú.. ég veit hvað þýðir don, this is my brother donatello, he´s sick, really really sick. Og 

ha það þýðir: Þetta er, þetta er bróðir minn hann donni, hann er mjög, hann er veikur, mjög 

mikið veikur. 

J: Það er rétt hjá þér 

T: Ég kann þetta  

J: En hvar læriru alla þessa ensku? 

T: Ég lærði hana kannski bara á myndum, myndunum á ensku 

J: Og horfiru mikið á myndir á ensku? 

T: Já og stundum í íslensku 

J: Já, þannig þú skilur ensku 

T: Og ég kann að tala enskuna 
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J: Finnst þér skemmtilegt að tala ensku? 

(Þáttur í gangi í smá stund) 

J: Þetta er bara scary? 

T: Nei sko, þótt hann meiðir hann sig þegar hann rei, að fara ráðast á mann. Þá er hann með 

hvít augu á á á á já, í íslensku en hann er með græn augu hér, á þessari mynd 

J: Já okei, það er skrýtið. En heyrðu, veistu hver þetta er? 

T: Dóra 

J: Er hún líka svona orðin of barnaleg fyrir þig? Eða er hún skemmtileg? 

T: Hún er skemmtileg 

J: Okei. Svo þetta eru svona líkamshlutar 

T: Þetta er nefið 

J: Mhm, veistu hvað allt heitir? 

T: Mmm 

J: Hvað er þetta? 

T: Augu 

J: En hérna 

T: Hendur 

J: En þetta 

T: Skór og fætur 

J: En þetta? 

T: Munnur 

J: Og 

T: Hár 

J: En hvað er þetta á ensku, veistu það? 

T: nef? (J: já) T: Nose 

J: Mhm. En kanntu líka augu á ensku? 

T: Eyes 

J: En hárið  

T: Hair 

J: Og munninn líka? 

T: Hmm mouth  

J: Alveg rétt, kanntu bara allt á ensku kannski? 

T: Hands 

J: Já, hvað er meira? 

T: Shoes and feet 

J: Mhm, hvað er meira, veistu hvað buxur eru á ensku? 

T: Jama,  

J: Pyjamas? Það þýðir náttföt 

T: Jammies 

J: Er það ekki náttföt líka? 

T: Nei  

J: Bæði kannski 

V: Náttbuxur getur verið 

J: Ég held að það heiti trousers 

T: Jæja það er rétt 

J: En veistu hvað þetta er á myndinni? Hérna á bolnum hennar? 

T: Flower 

J: Mhm þegar.. en hugsaru fyrst flowers eða blóm, hvort hugsaru fyrst? 

T: Flower 

J: Af því við vorum að tala um ensku kannski? 
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T: Já 

J: Já ég skil þig, heyrðu ég kom líka með nokkrar myndir 

T: Úúú, mig langar, ég er alveg til í að lita svona 

J: Þú mátt nú bara eiga þessa mynd og lita hana. Ég prentaði út. En hvað heitir þessi litur? 

T: Blue 

J: En á íslensku?  

T: Blár 

J: Veistu þennan? 

T: Orange, appelsínugulur 

J: Já 

T: Red, rauður 

T: Yellow, gulur 

J: Já 

T: Green grænn 

J: Já 

T: Purple, fjólublár 

J: Það er aldeilis hvað þú ert klár. Þú veist bara allt. Ég er með fleiri myndir. Heyrðu 

T: Á ensku? 

J: Bara sem þér dettur fyrst í hug. 

T: Cheese 

J: Þú veist hvað þetta heitir á íslensku? 

T: Já ostur 

J: Hvað dettur þér fyrst í hug? 

T: Apple 

J: Mhm 

T: Epli 

J: Já, en sérðu hvað þetta er? 

T: Turkey 

J: Já, já eða hérna kjúklingur 

T: Ég kall´etta turkey 

J: Þetta lítur svona þannig út 

T: Úúú (smá pása þegar mamma hans kemur með nammi til okkar) 

J: Heyrðu, veistu hvað þetta ? Hvað helduru 

T: Milk, cookie, mmm glass 

J: Mhm. En ef þú myndir segja við mömmu þína núna að þú vildir fá þetta, hvað mynduru þá 

segja? 

T: Má, mamma má ég fá mjólk, mjólkurglas og köku 

J: Já en talaru stundum ensku við einhverja, kannski í leikskólanum? 

T: Alla 

J: Alla? 

T: Já meira segja kennarana 

J: Kunna þeir ekki íslensku 

T: Þeir kunna ís.. bara íslensku ekkert annað 

J: Nei, talaru samt ensku við þau 

T: Hún talar ensku hún Edita 

J: Er hún þá ekki frá Íslandi? 

T: Hún er ekki frá Íslandi, hún er bara flutt til Íslands 

J: Þannig hún er að læra líka íslensku kannski? 

T: Já 

J: Veistu hvað þetta er? 
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T: Mýslur 

J: Hvað helduru að þær séu að drekka, ég veit það ekki heldur, hvað heldur þú? 

T: Ónýtt vatn 

J: Ónýtt vatn haha, afhverju? 

T: Já úldið vatn, já 

J: Helduru að þær drekki það bara 

T: Já 

J: Já það getur vel verið 

T: Veistu hvað, þegar ég hef vatnsglas bara glas með vatni og þegar ég vakna þá bara minnkar 

vatnið, veistu af hverju? 

J: Nei 

T: Jólasveinn hann stelast í vatnið mitt 

J: Ó líka núna eða? 

T: Alltaf þegar ég fæ, fer að drekka fór  

J: Jáhá, það er aldeilis. Heyrðu ég var með fleiri myndir. Heyrðu hvað er þetta? 

T: Toilet 

J: Toilet 

T: Klósett 

J: Já þetta var bara létt. En veistu hvað þetta er? 

T: Chair 

J: Þú kannt bara öll orðin, líka þetta? 

T: Hmm uuu. Nei ég kann þetta ekki 

J: En á íslensku? 

T: Borð eins og þetta er borð 

J: Á ég að segja þér hvað það heitir á ensku? 

T: Hvað? 

J: Table 

T: Ó table 

J: Table, þá lærðiru nýtt orð. En hvað er þetta? 

T: Pen 

J: Mhm, notaru einhverntímann svona í leikskólanum? 

T: Já við erum alltaf að nota svona, erum alltaf að nota svona í leikskólanum. Hey, það er ekki, 

er ekki hægt að líma þetta, eins og á að vera, það er búið að klipp´etta (gúmmínammið var 

eitthvað skrýtið) 

J: Þú verður að senda kvörtun í nammiverksmiðjuna (smá útúrdúr vegna nammisins) 

J: Heyrðu síðasta myndin í þessum flokki, svo er ég með fleiri flokka, fullt af myndum 

T: Bedroom, bedroom 

J: Já bed þýðir rúm og room þýðir herbergi og rúm er rúm á íslensku. Veistu hvað þetta er? 

T: Lion 

J: Heyrðu ég var með fleiri  

T: Elephant 

J: Mhm en á íslensku, kanntu það líka? 

T: Fíll 

J: Okei, veistu hvað þetta er? 

T: Dog 

J: En veistu hvað litlir hundar heita, hvolpar? 

T: Puppies 

J: Jáá en þessi, þetta er? 

T: Kitty 

J: Mhm en stórir kettir 
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T: Hmm 

J: Eða skiluru, fullorðnir kettir 

T: Hmm big kitties 

J: Haha vel bjargað sko en þeir heita cats 

J: En svo kom ég með nokkra svona hluti. Hvað er þetta, veistu það? 

T: Phone 

J: Já en ég held, hvað er líka svona eiginlega alveg eins? (engin svör) J: Ipad 

T: Ég veit 

J: Áttu, eigið þið svoleiðis? 

T: Já við eigum ipad 

J: Eigð þið ipad 

V: Spjaldtölvu 

T: Spjald.. Má ég skoða símann þinn 

J: Hmm bíddu aðeins (næsta mynd) 

T: Phone 

J: Helduru að þetta sé iphone eða samsung? 

T: Iphone 

(næsta mynd) 

T: Computer 

J: Já þetta er samt ekki alveg eins og mín 

T: Þetta er computer samt 

J: Já alveg rétt 

T: Pabbi á svona computer sko (J: já) T: Kíktu á hana 

J: Er hann ekki í tölvunni? Heyrðu.... 

T: Úúú mig langar að að eiga eiga eiga þessar tómu blaðsíður  

J: Hmm eiga þessar tómu 

T: Já ég er ekki búin, veistu hvernig ég ætla að lita klósettið  

J: Nei 

T: Blátt eins og nammiklósett 

 


